ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO 1º QUADRIMESTRE DE 2019
Aos trinta e um dias do mês de Maio de dois mil e dezenove, às dez horas e
cinco minutos, no auditório da secretaria municipal de educação e cultura, após
verificar quorum, deu-se inicio a reunião de audiência pública para a prestação
de contas do 1º quadrimestre da Secretaria Municipal da Saúde ao Conselho
Municipal da Saúde de Colina, sob a presidência da Sra. Sadia Daher
Rodrigues Ferreira membro do conselho e secretária municipal de saúde com a
presença dos representantes do conselho municipal de saúde, João Pedro da
Silva Destri,
Priscila Aparecida Ramos Alexandre, Rogéria Adriana
Casagrande, Elizabete Milani Neme, Ana Lívia Rachelia Bianchini Terribas,
Antonio Donizete Figueira, Mariana Moraes do Bonfim, Luciana Drielle Bastos,
Bernadete Garcia de Souza, Adriana Malpica e Antonio Carlos Piai. Dra Sadia,
cumprimentou os presentes e abriu a pauta proposta, convidando o Sr. João
Pedro da Silva Destri, coordenador de saúde e responsável pela contabilidade
da secretaria municipal da saúde para apresentar o demonstrativo de aplicação
de gastos na saúde municipal referente ao 1º quadrimestre de 2019. – I
Apresentação / Aprovação: Demonstrativo de Aplicação na Saúde.
Agradecendo a oportunidade o Sr. João Pedro da Silva Destri iniciou relatando
que o município de Colina teve uma receita de R$ 20.459.710,74 de recursos
próprios até o 1° quadrimestre do corrente, destes foram aplicados em saúde
R$ 4.179.006,38, o que equivale a 20,43%, ou seja, 5.43 % a maior do que o
limite constitucional obrigatório que é de 15%. Quanto á receita de recursos
federais foi de R$ 351.624,48 e de recursos estaduais foi de R$2.289,00
arrecadados até o mesmo quadrimestre. Dra. Sadia enfatizou que o município
vem aplicando uma porcentagem sempre à maior que o preconizado pelo
ministério da saúde, João Pedro finaliza perguntando se alguém tem alguma
dúvida deste demonstrativo, e que os empenhos e notas de todos os
documentos referentes, encontram-se na prefeitura e estão á disposição de
todos. Sem nenhuma manifestação dos presentes passa a palavra para a Sra.
Sadia que coloca o demonstrativo de gastos de 2019 para aprovação, o qual foi
aprovado por unanimidade. Agradece a apresentação do Sr João Pedro e
segue a seqüência de pauta. II Apresentação: Demonstrativo do consolidado
dos serviços realizados pelos Departamentos de Saúde municipais no 1º
Quadrimestre de 2019. A Secretária da Saúde Sra. Sadia Daher demonstrou
relatórios das atividades realizadas pela saúde municipal no quadrimestre,
como: consultas multiprofissionais e procedimentos realizados; exames de
Raio X, laboratoriais e de Ultrasson; agendamento de consultas e exames para
fora do domicílio nas unidades de referência e o total de absenteísmo
relacionados aos mesmos; número de consultas e exames, comprados pela
Secretaria da Saúde para atender a grande demanda tais como Ressonância
Magnética, entre outros. Sra. Ana Livia pergunta se houve a contratação de
mais profissionais médicos na rede de saúde, assim Dra Sadia coloca que sim,
que foi contratado por meio de concurso um médico ortopedista, como pode
observar um aumento no último mês e também de um médico cardiologista o
que esta diminuindo a demanda reprimida e o tempo médio de atendimento
para esta especialidade. Após Sadia continua apresentando a seqüência dos
consolidados dos dados, tais como; relatório de transporte de pacientes mês a
mês para fora do domicílio e relação de veículos que compõem a frota

municipal; o consumo de combustível em litros no quadrimestre; o fornecimento
de medicamentos pela farmácia municipal através do programa Dose Certa e
Farmácia de Alto Custo; distribuição de medicamentos, insulinas e
suplementos alimentares não disponíveis na farmácia municipal; ações
judiciais. Dra. Sadia explicou que os medicamentos solicitados através de
ações judiciais aumentaram muito onerando o município, pois esse gasto não
está previsto no orçamento anual do município. Em seguida, Sadia continuou a
apresentação referente ao fornecimento de óculos e prótese dentária; relatório
do setor de Vigilância epidemiológica, vacinas realizadas, teste da orelhinha e
teste do pezinho; fichas de notificação e boletins. Neste momento a Sra.
Adriana, pergunta para a Dra Sadia se o município de Colina, já esta em
epidemia de Dengue, Dra Sadia passa a palavra para a Senhorita Marina,
enfermeira da Vigilância em Saúde, também Conselheira que explica que este
ano houve um aumento no número suspeito de casos de dengue no município
e que nesta semana ocorreu a suspensão sorológica para diagnóstico devido
Colina ter alcançado o limite de incidência de casos positivos estipulados para
o município. Desse modo é importante frisar que o exame de sorologia para
dengue foi suspenso e os casos serão encerrados como clínico epidemiológico
pelo Departamento de Vigilância em saúde, porém é imprescindível que as
pessoas com suspeita de dengue procurem os serviços de saúde para serem
notificadas, pois o trabalho de campo do controle de vetores local depende dos
dados presentes das notificações, relatório do controle de vetores, número de
imóveis trabalhados, notificações de dengue e outras doenças, atendimento a
incômodos e peçonhentos; relatório do setor de vigilância sanitária de todos os
serviços realizados, tais como: inspeções, reclamações, laudos técnicos,
apreensões, programa pró-água, dentre outros. A Secretária da Saúde, Sra.
Sadia perguntou se haviam outras perguntas sobre os demonstrativos do
quadrimestre. Como não houve manifestação dos presentes, agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião por volta das 11: 30 horas sendo
lavrado a presente Ata, por mim Rogéria Adriana Casagrande e aprovada pelos
membros presentes, conforme seguem em assinatura.
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Secretaria Municipal da Saúde de Colina

Parecer do Conselho Fiscal Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde de Colina, em reunião realizada no dia
31 de Maio de 2019, aprovou a Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde do 1º Quadrimestre do ano de 2019.
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