
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

Resolução 020/2019

O Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de

suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº 1073 de 09 de Dezembro de 1992.

Resolve:

Art. 1º — APROVAR e Apresentação das Ações e Serviços em Saúde juntamente a

Prestação de Contas enviada pelo Setor Contábil referentes ao Segundo Quadrimestre de
2019.

Art. 2º - Revogam—se as disposições em contrário.

Art. 3º - Homologa-se a presente Resolução.

Santa Teresa — ES, 24 de setembro de 2019.
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ANDREIA PASSAMAN-FÉARBOSA CORTELETTI

Presidente do Coéemunicipal de Saúde

Casa dos Conselhos - Santa Teresa - Centro - CEP 29650-000 - ES
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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES realizada

em 23 de setembro de 2019 às 18:00 horas na sala de reuniões da Secretaria Municipal

de Saúde.

Pauta:

— Apresentação das Ações e Serviços em Saúde referentes ao 2º Quadrimestre de 2019;

- Eleição da Presidência do CMSST;

- Processo nº 12.391/2019 que encaminha protocolo para distribuição, uso e
armazenamento de Canetas de Insulina;

- Informes.

A Presidente do CMSST, a Srª Andreia Passamani Barbosa Corteletti, dá início à

reunião agradecendo a presença de todos e solicita ao Secretário Executivo pela leitura

da última ata, datada em 12 de agosto de 2019. Jean () faz, e a mesma é aprovada por

unanimidade. Passa-se ao primeiro ponto de pauta, que designa—se na Apresentação das

Ações e Serviços em Saúde referentes ao 2º Quadrimestre do ano de 2019. Para tanto,

apresenta—se dados compilados de toda a Secretaria e seu funcionamento no período de

maio a agosto. Explana—se sobre o Conselho Municipal de Saúde, quantitativo de

servidores por vínculo, produção das Equipes Estratégia de Saúde da Família, CAPS,

Policlinica, atendimentos em Fisioterapia, frota de veículos da SMSA, produção e custeio

do Consórcio CIM POLINORTE, Hospital Madre Regina Protmann, Rede Cuidar,

produção da Vigilância em Saúde, demonstra-se contratos e convênios juntamente a sua

vigência e a prestação de contas do Setor Contábil. Durante a apresentação, algumas
falas foram proferidas; destacando-se sobre a ocorrência dada pela troca de veículos

durante a viagem de passageiros, onde passageiros de um veiculo quebrado embarcaram

sem consentimento da gestão em outro veículo também da Secretaria. Perante esse fato,

os Conselheiros tomam ciência e não veem malícia na atitude do motorista em auxiliar o

transporte dos passageiros. É um fato atípico, uma ocasionalidade que levou midia

negativa, mas que em comum acordo, os Conselheiros admitem não denegrir a gestão

pública municipal. Outra questão pontuada é o excelente trabalho da Vigilância em
Saúde, citando o brilhante trabalho do Srº Douglas Santana que elevou os percentuais

dos indicadores em sua administração do setor. Terminada a apresentação, os
Conselheiros a provam e solicitam ao Secretário Executivo pelo envio em seus
respectivos endereços eletrônicos pessoais. Como próximo ponto de pauta, tem-se a



Eleição da Presidência do CMSST, em que o nome do Srº Jabes de Oliveira Lima é citado

como candidato a vaga. Em comum acordo, e decidido claro prazo de mais um mês para

a eleição, que então entendido, será realizada na reunião ordinária do mês de outubro.

Lê-se o processo nº 12.391/2019 de procedência da Farmácia Básica Municipal que

encaminha protocolo para distribuição, uso e armazenamento de Canetas de Insulina. O

protocolo obtém ciência e aprovação pelos Conselhos. Como informes, a Srª Andréia

relata a necessidade da contratação de um profissional cuidador para agir no
acompanhamento em atendimentos para crianças com necessidades especiais da
Associação Pestalozzi. Os Conselheiros tomam ciência, e é dito que a Associação

Pestalozzi realizará o levantamento de custo e dessa forma, com o projeto estruturado

voltará para ciência e aprovação do CMSST. Jean atenta—se a mudança de data da XV

Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, agora a ser realizada em 10 de outubro de

2019. Para tanto, é solicitado a participação de Conselheiros, sendo dois já com vaga

cativa de Coordenadores de Plenária, Drº Lacy Filgueiras de Amorim e Srª Luziene

Celestrino Gonçalves. Decide-se que o Secretário Executivo irá participar para agregar as

informações juntamente aos Coordenadores. Em comum acordo, muda—se a data da

próxima reunião ordinária do CMSST do mês de outubro; seguindo então como acordado,

a próxima reunião se dará no dia 28/10 às 17Í00 hrs e em sequência a Audiência Pública

para Apresentação das Ações e Serviços em Saúde às 18:30 hrs na Cãmara Municipal.

Sem mais nada a tratar, eu Jean Carlos Arndt, Secretário Executivo do CMSST lavra e

assina a presente ata juntamente com a Presidente a Srª Andréia Passamani Barbosa
Corteletti.

ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI JEAN CARLOS ARNDT

Presidente do CMSST Secretário Executivo do CMSST


