
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

Resolução 002/2018

O Presidente do Conseího Munioipai de Saúde de Santa Teresa. Estado do

Espírito santo. no uso de suas atribuições legais. conferidas peís Lei nº 1073
de 09 de Dezembro de 1992,

Resolve:

Art. 1“ Aprovar a prestação de contas do Terceiro Quadrimestre de 2017 e o
Relatório Anual de Gestão - RAG.

Art. 2” — Revogam-se as disposições em contrario.

Art. 3“ - Homologa—se a presente Resolução.

Santa Teresa — ES. 06 de março de 2018.

ANDREIA PA;—ss " ' ARBOSA CORTELETTI
Presidente do Conselho Municipalde Saúde



Ata da Reunião Ordinária de segunda chamada do Conselho Municipal de

Saúde de Santa Teresa -—— ES, realizada no dia 05 de março de 2018. as 18
horas na Casa dos conselhos.

Pauta:

- Prestação de contas do 3“ quadrimestre de 2017;

. Plano da Saúde 2015-2021;

— Processos:

. Informes;

Foi dado início a reunião ordinária do GMSST. corn a leitura da Ata da reunião

anterior a. qual é aprovada. Prosseguindo a Suª“ Andreia solicita que haja uma

apresentação dos Conselheiros, uma Vez que há novos membros.
Prosseguindo informa sobre a Rede Cuidar. que esta finalizando o contrato de

gestão que será feito pelo Hospital Madre Regina Protmann, informa que
haverá profissionais estaduais cedidos que queiram vir trabalhar em Santa

Teresa, no complexo regulador na Rede Cuidar. A Srª Andreia prossegue com

a apresentação da prestação de contas do &“ Quadrimestre de 2017.

juntamente relatório anual de gestao — RAG e informa que a cópia será
encaminhada para cada conselheiro no e—mail cadastrado. Foi aprovada sem

ressalvas. É relatado por- Alguns conselheiros sobre o transporte sanitario ser

insuficiente e precário para atender a demanda, sendo garantido o
agendamento das consultas e exames ficando o deslocamento por conta dos

usuarios. Andreia informa sobre o recurso que chegou para aquisição de 2
vans e 1 micro-ônibus. Prosseguindo e informado que o devido a baixa taxa de

ooupaçao, o hospital solicita transferir os leitos de clinica pediátrica, assim as

”crianças que necessitassem de internação seriam encaminhadas para o
Hospital infantil em Vitória. liberando os leitos para Utilização clinica ou

cirúrgica. Em relação a dengue. foi ressaltado sobre o trabalho que deve
continuar sendo realizado e a intensificação das ações em residências, pois
hoje os maiores focos do mosquito encontram-se dentro das casas.
Prosseguindo Andreia explana sobre a divida deixada na gestão passada.

onde foram pagos todas as empresas na qual havia débitos. e com o Hospital

Madre Regina Protmann foi realizado um parcelamento para ser pago nessa

gestao. Prosseguindo, Carla apresenta o plano de saúde 2018-2021, explanar



sobre a metodologia utilizada. e que houve a participação dos prottssionais da

saúde bem como representantes da sociedade civil e instituições. este
documento Será encaminhado para todos os conselheiros. para que analisam a

deem o parecer e ou sugestão, até o dia 121032018. Prosseguindo é realizada

a leitura do processo 27432018, onde solicita a aquisição de exames de
alergia não contemplados pelo SUS, onde os conselheiros analisam e

sugerem o retorno ao especialista para saber se não na outros tipos de exames

e se houVe mudança de hábitos para tentar amenizar os processos alérgicos.

já que o resultado positivo ou negativo nao ha tratamento paliativo. sendo
apenas orientador para mudança de hábito. Prosseguindo é realizado o convite

aos conselheiros que puderem participar no dia 06/03/2015. da visita do
Secretário de Estado e sua equipe há Rede Cuidar. Nada mais havendo a ser

tratado. eu Katia Neumann Tomasi, secretária executiva do CMSST lavra e

assina a ATA juntamente com a Presidente Srª Andreia Passamani Barbosa
Gorteletti.

KATIA NEUMANN TOMAS!

Presidente do Conselho Municipalde Saúde Secretaria Executiva
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