Ata 10/2021
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 18 horas de
forma presencial, tendo como local o auditório do Secretaria Municipal da
Saúde, reuniram-se os membros do Conselho Municipal da Saúde – CMS, para
deliberar sobre a respectiva pauta:1-Aprovação do plano Plurianual quadriênio
2022/2025; 2- Campanha doação de Sangue; 3- Próxima diretoria do CMS; 4Discussão de fluxo de atendimentos para o idoso; 5 - Apreciação do plano de
aplicação do recurso de Emenda parlamentar de 400 mil reais para
investimento de energia fotovoltaica ao Hospital; 6 - Assuntos gerais. Dando
início a reunião o Presidente Jones, deu boas vindas ao grupo, passando em
seguida a palavra para Diego Carlotto, que na ausência da secretária de
saúde, explanou sobre o Plano Plurianual, sendo que todos os conselheiros já
haviam recebido o plano anteriormente, assim todos poderiam ler com calma e
tirar as dúvidas nesta reunião. Após a explanação foram feitas as seguintes
alterações: que na data da Conferencia Municipal a mesma foi presidida pelo
presidente do Conselho da Saúde Sr. Jones Schacker. Na página 92 a data
dever ser alterada de 2018/2021 para a data de 2022/2025, fazer uma
comparação entre crianças do centro urbano e do interior para a comparação
de cáries relativos a fluoretação na água. Após lido e retificado os itens acima
descritos o PPA -Plano Plurianual do quadriênio 2022/20025 foi APROVADO
pelos conselheiros presentes. Na sequência Diego informou que chegará 4.000
(quatro mil) doses de vacina, contemplando toda a população acima de 18
anos com a 1ª dose. Deverá ser verificado onde o PPA pode ajudar o conselho
com recursos financeiros. A ACI faz um trabalho de coleta de sangue na
cidade, trabalho esse para o banco de Sangue e não para o Hemocentro.
Sendo que não tem como se deslocar de Caxias para a coleta de sangue em
outras cidades, não há recursos materiais para tal. Fora solicitado uma parceria
entre Conselho da Saúde e ACI para a coleta de sangue, onde os mesmos não
aceitaram a parceria, somente divulgação para o Conselho. Questionado pela
conselheira Clarisa de, por que os atendimentos da oftalmologia não podem
ser feitos em Carlos Barbosa sem ter que se deslocarem para Nova Prata,
onde há riscos rodoviários, pacientes na sua maioria idosos, tem que ter
sempre um acompanhante para as idas a Nova Prata. Na sequência Cátia

informou que o hospital foi contemplado com o valor de R$ 400.000,00 que
será investido em programa de modernização, mais leitos de emergência,
separação de fluxos, compras de equipamentos, este valor veio com captação
de verbas de emendas parlamentar com o apoio dos vereadores, sendo assim
está aplicação foi APROVADA pelos conselheiros presente. Quanto ao Covid,
Cátia mencionou que com a variante Delta o contágio é muito maior, porém
menos agressivo, quanto mais vacinados melhor. Finalizando os assuntos
gerais Arthur convidou a todos para que façam suas vacina .Finalizando o
presidente Jones

agradeceu a presença de todos dando por encerrada a

reunião. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata que será
assinada por todos os presentes.
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