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Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, às dezoito horas e trinta

minutos o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se forma online através do google meet para

a capacitação mensal, bem como para alinhar questões necessárias.

Deu-se início a reunião com a palavra do presidente Sr. Helmuth S. Prym, o qual

agradeceu a participação de todos nesta noite e que deseja uma ótima reunião a todos. Ainda,

na oportunidade fez um registro de sua participação no comitê da Covid-19, onde tem sido

enfatizado a necessidade de redobrar os cuidados, tendo em vista o relatório divulgado no

presente dia, o qual apresenta dezesseis pessoas hospitalizadas, sendo assim, foi sugerido que

no grupo de WhastApp do Conselho fosse disponibilizado o boletim covid, para que assim,

todos possam colaborar na divulgação.

Em seguida, foi passado a palavra para conselheira Zélia, a qual representa o Hospital

Comunitário de Sarandi apresentando e comunicando o recebimento de verbas públicas, de

Emendas Impositivas e de bancada de destinação do ano de dois mil e vinte e que foram

recebidas no dia três de março de dois mil e vinte um R$ 246.444,42 (duzentos e quarenta e

seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), no dia sete de

abril R$ 306.500,00 (trezentos e seis mil e quinhentos reais), os quais foram utilizados para

custeio, com Plano de Trabalho aprovado pela comissão responsável, sendo que o primeiro já

foi utilizado em sua integralidade e o segundo está em execução. Ainda, no dia dezenove de

abril de dois mil e vinte e um a câmara de vereadores repassou R$ 200.000,00 (duzentos mil)

para utilização no enfrentamento da pandemia. E, do governo federal foi recebido R$

84.000,00 (oitenta e quatro mil) no dia vinte de abril para o enfrentamento do Covid-19,

sendo todos utilizados e a prestação de contas será apresentada no final do ano ao conselho.

Após, foi passado a palavra para a Andréia Regina Blau Brasil, a qual deu início a

capacitação dos conselheiros, foi apresentado um vídeo que foi feito pela Fiocruz, sobre a

“história da saúde pública no Brasil, 500 anos de busca de soluções” para que todos entendam

como ocorreu, o processo histórico até o contexto atual da saúde pública em nosso país.

Os conselheiros comentaram sobre o vídeo e a dificuldade que persiste ao longo dos

anos no repasse de recursos para a saúde, além dos desvios, fraudes e corrupção por parte do



governo que acaba dificultando ainda mais para execução da saúde de qualidade para todos.

Foi mencionado que atualmente para o tratamento do covid-19 para quem precisa ficar

internado no hospital, o repasse pelo governo é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que

engloba o tratamento médico e hospitalar correspondente de 10 a 15 dias, sendo assim, o

valor é muito abaixo ao que é necessário para cuidados, medicamentos e instalações para o

tratamento destas pessoas.

Atualmente, acaba estando em voga a necessidade e a importância do SUS, o qual

permite que pessoas que não possuem condições financeiras de ter atendimento médico,

medicamentos e a vacinas, esta última que no momento está sendo imprescindível para o

combate e controle do Convid-19, mas que vem ocorrendo de forma morosa, o que acaba

dificultando na disseminação do vírus entre a população e os casos cada vez mais graves.

Ainda, na oportunidade foi pedido ao conselho sobre a concordância em alterar o

calendário de encontro, o qual iria ocorrer no dia vinte e dois de junho, mas que seria inviável

devido às festividades de comemoração do aniversário do município. Assim, todos

concordaram em alterar para o dia 29 de junho a próxima reunião e capacitação do conselho.

Estiveram presentes: Thaís Ribas Francesqui, Roseli Salami Debastiani, Helmuth

Prym, Zélia de Oliveira, Andréia Blau Brasil, Rubens Martins,


