ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º
QUADRIMESTRE DE 2018
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dez horas e
onze 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 3º quadrimestre da Secretaria Municipal da Saúde ao Conselho
Municipal da Saúde de Colina, sob a presidência da Sra. Sadia Daher Rodrigues
Ferreira, e 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, Antonio Carlos Piai, Alexandra Regina
Fernandes, Nayara Marcelino de Almeida Arantes e Vanessa Aparecida de Souza
Pereira . Esteve presente também as vereadoras Tatiane Galhardi Marsili Pessim e
Célia Regina Lopes e o Coordenador de Fiscalização Sanitária Sr. Silvio Paro. A
Sra. Sadia Daher Rodrigues Ferreira, 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 3º
quadrimestre de 2018. – 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$ 59.558.148,71
de recursos próprios até o 3° quadrimestre do corrente, destes foram aplicados em
saúde R$ 12.555.716,60, o que equivale a 21,08%, ou seja, 6,08 % a maior do que
o limite constitucional obrigatório que é de 15%. Quanto á receita de recursos
federais foi de R$ 2.828.239,63 e de recursos estaduais foi de 122.307,00
arrecadados até o mesmo quadrimestre. João Pedro destacou que aplicou de 6,08
% a maior, corresponde a R$ 3.621.994,29, valor este superior ao aplicado pelo
Ministério da Saúde e Secretaria do Estado da Saúde ao município somados no
ano de 2018. Assim sendo, esta cada vez mais difícil o município manter os
serviços de saúde existentes e ampliar a oferta e o acesso aos serviços conforme
as necessidades, pois os recursos são insuficientes e a dificuldade de acesso aos
serviços de saúde de referência de alta e média complexidade vem aumento cada
vez mais. João Pedro finaliza dizendo 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 2018 para aprovação, o queal 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 3º Quadrimestre de 2018. 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; 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; Sra. Elizabete
membro do conselho faz a seguinte pergunta: por que no mês de outubro os gastos
com medicamentos possuem valores tão diferente dos meses de novembro e
dezembro?. Sra Sadia explicou que neste mês de outubro em especial a secretaria
adquiriu uma quantidade maior de alguns medicamentos e suplementos
alimentares para compor o estoque ao qual seriam dispensados nos meses
subseqüentes. 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; 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. Sra. Nayara membro do conselho, perguntou
sobre o funcionamento do fornecimento dos remédios de Alto Custo. Sra. Sadia
explicou que o estado fornece um elenco de Medicamentos através de seus
Protocolos Cínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para serem
dispensados nas farmácias municipais através de laudo e prescrição médica e que
nem sempre os remédios desta lista são considerados de alto valor e que a
judicialização de medicamentos que não fazem parte desta lista e que são “caros” e
que também não fazem parte dos medicamentos da RENAME – Relação Nacional
de Medicamentos esta crescendo cada vez mais e que por exemplo, o município
hoje paga mensalmente R$ 24.000,00 reais de um medicamento para câncer
apenas para uma paciente e este custo alto inviabiliza o município de ampliar a
oferta de medicamentos da RENAME – atenção básica de responsabilidade do
município pois tem que cumprir as demandas judiciais. 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, desejou um bom retorno e encerrou a reunião por volta das 11: 40 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 22 de fevereiro de 2019, aprovou a Prestação de Contas do
Fundo Municipal de Saúde do 3º Quadrimestre do ano de 2018.
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