
ATA Nº 15/2021

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às

dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o Conselho Municipal de Saúde

reuniu-se nas dependências do CRAS - Centro de Referência da Assistencia Social,

para analisar e passar pelo crivo do Conselho assuntos pertinentes.

Foi aberta a reunião com o agradecimento do presidente Sr. Helmuth W.

Prym aos conselheiros presentes na oportunidade, de pronto passou a sequência

da pauta que será abordada nesta tarde.

O servidor Sr. Marcos Palaoro, o qual é responsável pelo setor de Orçamento

do município de Sarandi - RS, assim, apresentou a proposta de Orçamento Anual
para o ano de 2022, no qual foi realizado o devido acompanhamento, conforme

previsto na resolução 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde, após a análise e

discussão, foi posto em votação pelo presidente, no qual por unanimidade foi

aprovado pelos conselheiros presentes no momento.

Após, foi apresentado pelo Secretário de Saúde, Sr. Ricardo Denti Junior

ofício nº 090/2021 - SMS, o qual refere-se sobre a solicitação de credenciamento

de equipes e serviços de Atenção Primária à Saúde ao Ministério Público da Saúde,

conforme quantificativo apresentado, sendo: Estratégia de Saúde da Família 05;

Equipe de Atenção Primária 01; Agente Comunitário de Saúde 25. Ao que refere as

diretrizes, metas, objetivos e ações relacionadas à qualificação e/ou aumento de

cobertura de equipes e serviços de saúde constam no Plano Municipal de Saúde, os

quais já foram aprovados pelo Conselho Munipal de Saúde.

O conselheiro, Sr. Ivandro Magnamosco solicitou fazer uso da palavra para

falar sobre o dezembro falaranja que é mês da consientização do combate ao

câncer de pele, então, foi sugerido viabilizar através do sindicato para que fosse

realizado cadastro, pois o valor virá por meio deste para aquisição e distribuição de

protetor solar aos agricultores que trabalham sob o forte sol, o qual deve ser

abordado e amplamente divulgado para que haja essa concientização. Ainda, a

Secretaria de Saúde será parceira nesta ação, demais ajustes serão realizados no

decorrer da semana para haver organização na efetivação.

Sobre a vacinação foi indagado como está a situação em nosso município, o

Secretário falou que veio a 15ª coordenadoria, a qual trouxe a informação de os

jovens são os que estão deixando de se vacinar, pois somente tomaram a primeira



dose e não retornaram para a segunda dose, cerca de 33% (trinta e três por cento)

essa situação é preocupante. Está sendo amplamente divulgado e solicitado para

que a população se vacine, tendo em vista o retorno de eventos e que logo haverá

festas de fim de ano e haverá encontro familiares.

Na oportunidade foi explanado sobre o Conselho Municipal de Saúde ter

regimento interno muito antigo e que acaba não atendendo às atuais necessidades,

portanto, será realizada uma revisão e construção para que se adeque a realidade

do conselho neste novo formato. Deesta forma, na próxima reunião será

apresentado esboço para que os conselheiros possam dar sugestões e assim

passar pela aprovação de todos.

Nada mais a constar na presente Ata, dou esta por encerrada.

Estavam presentes: Helmuth W. Pryn, Celso Roberto Jacobsen Grando,

Rubens da Silva Martins, Zélia Pereira de Oliveira, Luciano Ferronato, Ricardo Denti

Junior, Ivandro Magnabosco, Thaís Ribas Francesqui, Marcos Palaoro.


