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Aos vinte e sete dias do mês de julho 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.

Após foi passado a palavra a enfermeira Thaise Giacomini que está representando a

Secretaria de Saúde, a qual trouxe informações sobre o ESF que atualmente o município

possui três localizados um no Bairro Vicentinos, Bairro Kennidy e outro no Bairro Santa

Catarina, também há alguns que funcionam como satélites no interior situado um no

Barreirinho, Beira Campo, Ati Açu e na Coanol, devido a grande demanda nestas regiões.

Também foi apresentado por ela a atualização do Programa Anual da Saúde - PAS, a qual já

foi apresentada anteriormente em reunião, mas foram necessárias algumas alterações que

foram necessárias para haver adequação. Agora o município terá oito unidades, ampliar para

cinco equipes de saúde bucal o Secretário de Saúde encaminhou ofício solicitando e está para

análise na 15ª e a devolutiva desta, para assim dar início a essas modificações.

Após, foi passado a palavra a Zélia Pereira de Oliveira, a qual representa o Hospital

Comunitário de Sarandi no presente Conselho, passando a informação que no dia vinte e três

de julho de dois mil e vinte um o Hospital recebeu da prefeitura municipal de Sarandi através

de Convênio firmado, outro recurso na ordem de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),

destinado ao enfrentamento da pandemia decorrente do Convid-19, cujo o objetivo é o

pagamento de serviços profissionais médicos pessoa jurídica que prestam serviços para a

instituição.

Deu-se início a capacitação ministrada pela Andréia Regina Blau Brasil, a qual

abordou sobre a regionalização, que é um tema de grande importância, tendo em vista que é a

forma pela qual há a organização dos serviços de saúde na região. Ainda, em virtude da

pandemia alguns serviços foram suspensos, tais como consultas e cirurgias eletivas, isso

acaba impactando para a Gestão municipal, pois seria uma competência do Estado, mas

acabou sendo represado e o município acaba tendo que pagar por esses procedimentos e



cirurgias, que estão agudizando. Uma sugestão que foi dada pela assessoria ao prefeito é que

essa questão a nível de AMSOP e FAMURS, para compreender como está sendo conduzida

essa situação, tendo vista que isto é pactuado e deliberado com os gestores, para saber qual é

o planejamento e organização para este retorno, tendo em vista com todo esses atendimentos

e demanda parada, se haverá uma agenda extra ou se vai ser disponibilizado um quantitativo

para o município, se precisa fazer um estudo epidemiológico para compreender quais são

suas maiores demandas, são questões atuais e que estão relacionadas ao tema tratado na

capacitação deste dia e do vídeo apresentado em seguida. O município está situado na região

vinte, o estado é dividido em trinta regiões, sendo dezoito coordenadorias regionais de saúde

e Sarandi pertencem a 15ª CRS. Os serviços de alta complexidade estão centralizados na

macro, que é Passo Fundo, Erechim, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, os quais

compõem o macro norte.

Ainda, os mapas estão com os ESF estão sendo atualizados com as modificações e na

próxima reunião serão apresentados para o Conselho ter o conhecimento, pois não é levado

em consideração somente a situação geográfica, mas também as necessidades reais. Na

oportunidade, Andréia trouxe a informação que na quinta-feira haverá encontro da CIR -

Comissão Intergestores Regional sobre as questões da elaboração do Plano Municipal de

Saúde, o qual tem que ser realizado até o dia trinta e um de agosto do presente ano, o qual

conterá as próximas metas, diretrizes e indicadores para os próximos anos e programações

anuais. Para tanto, terá que ser realizada conferência, também será preciso reunir o conselho

para discutir e deliberar sobre o plano municipal de saúde. Para contribuir a compreensão

será disponibilizado ao Conselho através do drive e grupo de WhatsApp o plano estadual de

saúde.

Foi sugerido pela Secretária de Assistência Social, Sra. Roseli Salami Debastiani para

que o próximo encontro do conselho seja antecipado para trabalhar na forma de pré

conferência, o presidente do Conselho Sr. Helmuth W. S. Prym sugeriu que os assuntos para

a Conferência Municipal de Saúde sejam bem elaborados e discutidos pelos conselheiros, e

assim, após ser realizada a pré conferência. Os conselheiros presentes concordaram em haver

reunião presencial e antecipada para trabalhar de forma assertiva.

Estiveram presentes: Thaís Ribas Francesqui, Roseli F. Salami Debastiani, Zélia

Pereira de Oliveira, Rubens da Silva Martins, Helmuth W. Schimitt Prym, Thaise Giacomini,

Maria Lúcia Zanatta, Andréia Blau Brasil.


