Ata 05/2020
Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, as dezoito horas e trinta e cinco minutos de
forma virtual, reuniram-se os membros do Conselho Municipal da Saúde para deliberar dos
seguintes assuntos 1. Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde (PAS) para
incluir as ações de combate a pandemia da COVID-19. 2. Ofício encaminhado à Secretaria da
Saúde. 3. Situações do COVID no município; 4. Assuntos gerais. O Presidente Jones iniciou dando
as boas vindas e explicando que a reunião acontece online, obedecendo o art. 6º do Decreto
Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de calamidade pública
em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e enfrentamento à
epidemia causada pelo COVID-19. Seguindo a pauta passou a palavra para a Secretária Municipal
de Saúde a Srta. Leticia Lussani que iniciou a fala sobre a primeira pauta da reunião, Plano
Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde (PAS) para incluir as ações de combate a
pandemia da COVID-19, fazendo explicações sobre as alterações sobre o DijiSus, que após a
votação do Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde (PAS) para incluir as ações
de combate a pandemia da COVID-19, será possível fazer a aprovação eletrônica, onde este foi
aprovado por unanimidade. O Conselho Municipal de Saúde, nesta reunião reitera a aprovação da
programação do Plano de 2020. Em resposta do ofício 02/2020 e 03/2020 encaminhado à Secretaria
da Saúde conforme reunião do dia 22 de julho de 2020, sobre o Comitê de Gerenciamento das
bandeiras e do Conselho de Operações Especiais, após explanações do presidente do CMS Jones
estes serão decididos na próxima reunião se será protocolado, ou não, ficaremos à espreita da
situação da Pandemia neste período de agosto a setembro. Na terceira pauta sobre Situação do
COVID-19 no Município, Letícia explanou sobre os números de COVID 19 na cidade, tendo
diminuído as mortes, mas um significativo aumento de casos de contaminação. Na localidade de
Santo Antônio de Castro em uma empresa, foram testadas aproximadamente 80 pessoas, 5
atestaram positivo e foram afastadas considerando que 3 já estavam afastadas. Nos assuntos Gerais
foi passado a palavra para a conselheira Cátia, esta comentou sobre a reforma do espaço de

recuperação do Hospital São Roque, feitos com recursos federais, municipais e de iniciativa
privada. O Conselho Municipal da Saúde recebeu uma televisão a tempos atrás e esta TV está em
desuso na antiga sala dos Conselhos Municipais (Palco da Estação), será revisto a procedência desta
e a doação da mesma para a Secretaria Municipal da Saúde, a fim de, ser usada como chamador de
consultas. Jones conclui a reunião com uma solicitação de onde foi empregado o recurso doado
pelo deputado Covate Filho à Secretaria Municipal da Saúde em 2018. Leticia trará para a próxima
reunião, maiores informações sobre este assunto. Nada mais havendo a constar, encerro a presente
ata que será assinada por todos.
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