
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ARARANGUÁ. Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às
oito  horas e trinta minutos, na Unidade Central de Saúde Bom Pastor, realizou-se a
primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araranguá. Fizeram-se
presentes  na  reunião  presencialmente os  representantes  das  seguintes  entidades:
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Unidades  de  Saúde,  Associação  Brasileira  de
Odontologia,  Unidade  de  Pronto  Atendimento(UPA),  Sindma  e  na  forma  on  line
UAMA,ACIVA  ,  Sindicont,  Pastoral  da  Saúde,  Sindi  Saúde,  RFCC  e
HRA.1)Justificativas  de  Faltas  –Seu  Júlio,Associação  dos  Aposentados.  A
secretária do Conselho enfermeira Daiane  deu início à reunião dando as boas vindas
a todos   e como primeiro assunto da pauta teremos a eleição para a nova diretoria do
Conselho para o biênio 2021/2022. 2)Eleição da nova diretoria 2021/2022 – Daiane
informou  que  a  professora  Iane  não  fará  mais  parte  do  Conselho  por  outros
compromissos assumidos junto a UFSC e já nomeou dois novos conselheiros, Prof.
Roger e Professora Ritele. Informou também que precisamos fazer a eleição para a
mesa diretora, sendo este biênio a ser comandado pelos usuários, a vice presidência a
cargo dos Gestores e a Secretaria a cargo dos profissionais de saúde. Colocado em
discussão  nenhum  dos  Usuários  se  colocou  a  disposição  para  tal.  Dra  Bia  ,
representante da Associação Brasileira de Odontologia, representando os profissionais
de saúde se colocou a disposição para exercer a função  o que foi acolhido por todos,
Sérgio De Lucca, representante da Uama, representando os usuários, se colocou a
disposição para exercer a vice-presidência e a Ufsc,representando os gestores,  na
pessoa do professor  Roger  ficará com a secretaria  do Conselho.  Daiane informou
ainda  que  devido  a  maioria  dos  conselhos  locais  estarem desativados,  a  cadeira
ocupada  por  seus  representantes  passará  a  ser  ocupado  por  representantes  da
Associação  dos  Autistas  como titular  e  a  Associação  dos Surdos  do Extremo Sul
Catarinense(ASESC) como suplente,  além do Rotary Clube dividirá cadeira  com a
ACIVA;  3)APAE –  Dr Henrique informou que foi procurado pelos representantes da
APAE solicitando  que fosse revisto o repasse para aquela entidade, uma vez que era
repassado pela produção e em virtude da pandemia a produção caiu demais  e eles
solicitaram a possibilidade de se voltar a pagar pelo teto financeiro para que possam
se manter,  e também solicitaram o fornecimento de EPIs.  Colocado em votação o
conselho  deliberou  que  se  voltasse  a  pagar  pelo  teto  financeiro.  DELIBERAÇÃO
002/CMS/2021; 4) CISAMREC – Dr Henrique informou que houve a necessidade de
se  votar  uma  deliberação  on  line  ,devido  a  urgência  das  circunstâncias  por  um
problema de insolvência com dívidas ativas enormes e pela dificuldade para adquirir
insumos, medicamentos e consultas, necessitava da deliberação do conselho para a
habilitação  para  migrar  aquisição  de  serviços  e  produtos  através  do  Consórcio
Intermunicipal  da  Associação  dos  Municípios  da  Região  Carbonífera  o  que  foi
aprovado por todos, consta  DELIBERAÇÃO 001/CMS/2021.  A mesma agora passará
para apreciação da Câmara de Vereadores de Araranguá, sendo que já passou pela
aprovação do CISAMREC e logo poderão fazer uso dos serviços. Miraci questionou
sobre  os  funcionários  e  Dr.  Henrique  informou  que  os  mesmos  continuarão  no
CISAMESC somente passando para o CISAMREC a compra de insumos, consultas e
medicamentos;  5)PPI-  Dr.  Henrique solicitou um pedido de mudança da pactuação
programada integrada  da assistência ambulatorial para um redistribuição entre HRA e
possíveis fornecedores de ultrassonografias.Gisele explicou que  a cota do município é
de 195 exames e destes 20%(vinte por cento) ficariam para o HRA sendo 39 exames
de média complexidade e 4 exames de alta complexidade (US Doppler) e os 80%
(oitenta por cento) restantes para serem realizados por outros prestadores do serviço.
Colocado em votação foi aprovada a  DELIBERAÇÃO 003/CMS/2021;6)ASSUNTOS
GERAIS: a.)Gisele comentou que no final do ano passado ao analisarmos as contas
não havia ainda sido avaliado o mês de dezembro de 2020 , então solicitou que se
marcasse  um  dia  para  avaliação  com  a  secretaria  de  finanças  para  encerrar  a
avaliação, além disso sugeriu que se formasse uma comissão fiscal para avaliação
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das  contas,  esta  comissão  fará  avaliação  quadrimestral  e  será  composta  pelos
seguintes  membros:  Dra  Bia(ABO),  Gisele(Sindma,  July(Sindicont)  e  Rafael
Bonfada(HRA) ; b) Dr Henrique apresentou ao conselho a equipe que está a frente da
Secretaria  de  Saúde  como  uma  reestruturação  administrativa.  Esta  equipe  vai
trabalhar junto o tempo todo e tomará as decisões em equipe. Além do Dr. Henrique
fazem  parte  também  Dra  Bia  responsável  pela  regulação  e  reestruturação  da
odontologia, Dra Samara responsável técnica médica para melhorar o desempenho e
comunicação entre os profissionais médicos, Enfermeira Ellen coordenadora da UPA,
Enfermeira Cissa coordenadora da Atenção Básica que é o funcionamento da rede de
postos, Enfermeira Daiane Biff exerce as funções de secretaria adjunta de saúde e
Dra Gabriela assessora jurídica da SMS;c) Mira9Sindi Saúde)  pediu informações de
quem  será  o  novo  administrador  do  CisAmesc,  Dr.  Henrique  informou  que  estão
acontecendo as negociações ainda e não tem um nome; d)Sérgio(UAMA) questionou
sobre as vacinas, Dr. Henrique informou que recebeu um novo lote de vacinas com
300 doses da Coronavac que serão administradas em idosos com mais de 90 anos e a
sobra será para dar continuidade aos profissionais de saúde, informou também que
quem  determina  qual  o  grupo  que  será  vacinado  é  o  governo  federal; e) Dr.
Eduardo(HRA) parabenizou pela equipe da SMS e colocou o HRA à disposição de
todos, informou também que diminuiu a ocupação na UTI Covid e que a UTI Geral a
ocupação é em torno de 90 a 100%, que diminuiu também a porta de entrada e que se
faz necessário que se informe a comunidade para  que continue com os cuidados
diante  desta  pandemia;  f) Bia  solicitou  ajuda  das  entidades  para  divulgação  a
comunidade sobre a atualização dos dados do cartão nacional de saúde em virtude da
dificuldade de contato com pacientes tanto para o monitoramento do Covid, quanto
para  agendamento  de  consultas  e  exames  por  falta  desta
atualização;g)July( Sindicont) questionou quais os profissionais  da saúde estão sendo
contemplados,  uma  vez  que  tem  visto  que  muitos  profissionais  que  não  estão
trabalhando  estão  sendo  vacinados  Daiane  explicou  que  existe  uma  manual  de
orientação onde informa para  quais  profissionais estão sendo liberadas as vacinas e
que seguimos um regramento do Ministério da Saúde .Nada mais havendo a tratar a
presidente deu por encerrada a reunião sendo lavrada esta ata que segue assinada
pelos presentes após sua leitura..

Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Representante do Hospital RegionaL de Araranguá

Representante das Unidades de Saúde

Representante da Associação Brasileira de Odontologia:

Representante do Sindi Saúde/Sindma:

Representante da UAMA:

Representante da ACIVA:

Representante da Pastoral da Saúde/Pastoral da Criança:
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Representante do Sindicont:

Representante da Rede Feminina de Combate o Câncer:


