
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES realizada

em 11 de Fevereiro de 2019 às 18: 00 horas na sala de reuniões da Secretaria Municipalde Saúde. .
Pauta:
-Apresentação das Ações e Serviços em Saúde do 3“ Quadrimestre de 2018;-Informes. '
A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Srª Andréia Passamani Barbosa
Corteletti, inicia a reunião agradecendo a presença dos Conselheiros e solicitando a Jean
Secretário Executivo, pela leitura da última ata. Jean realiza a leitura e algumas ressalvas
são feitas. Uma dessas ressalvas se resume na realização da Conferência Municipal de
Saúde, onde dois pontos são pautados: a organização e a data previamente agendada.
Corno decidido na reunião anterior a esta, os Conselheiros gostariam que a organização
da Conferência Municipal englobasse demais municípios parceiros, para juntos decidirem
e opinaram sobre o tema com mais vigor e acrescentando empoderamento. A Srª Andréia,
relata que não haveria possibilidade desta reunião, tendo em vista que ocorrerão em
datas posteriores as Conferências Regionais. Ainda discorrendo sobre o assunto, a Srª
Andreia solicita a troca da data agendada previamente. Como registrado na última

. reunião, a data marcada seria no dia 21 de Março de 2019; mas ,devido à
incompatibilidade de agenda, opta-'se a alteração para o dia anterior (20 de- Março de
2019). Tendo as ressalvas terminadas passa-se ã Apresentação das Ações e Serviços
em Saúde do 3“ Quadrimestre. A apresentação consiste no demonstrativo de todas as
questões e trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde tais como os dados referentes à
produção das ESFs, Policlinica, CAPs, Rede Cuidar e atendimentos em Fisioterapia, a
produção hospitalar; as ações das Vigilâncias; o demonstrativo dos funcionários
municipais da Secretaria de Saúde; e toda a parte orçamentária dos contratos e
convênios, juntamente da questão contábil. A medida em que foram sendo apresentados
os slides com os dados das ações dúvidas e comentários foram realizados, discorrendo
sobre todos os assuntos e trazendo “clareza ao entendimento. Os Conselheiros tomam
ciência das Ações e Serviços em Saúde no 3º Quadrimestre de 2018. Passa—se aos
informes, onde o Secretário Jean lê o processo nº 1116/2019, o qual informa que o
Hospital Madre Regina Protmann foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor
de R$300. 000, 00 (trezentos mil reais), destinada pelo Deputado Federal Paulo Foletto, a
qual gerou a celebração do Convênio nº 82085612015. O processo informa ainda que o
valor foi usado para aquisição de equipamentos e material permanente. Os Consetheiros
tomam ciência do processo. Como úttimo informe, Jean lê "'o ofício
OF/SESA/CES/Nº 004/19- CIRCULAR, o qual solicita a nomeação de 01 (um) membro
titular e 01 (membro) suplente de cada Conselho Municipal de Saúde para participação da
Reunião Regional Metropolitana que se realizará no dia 20 de Fevereiro de 2019. A
reunião visa a discussão dos aspectos organizativos da Coordenação Estadual, bem
como suas atribuições e ainda o processo organizativo da 9ª Conferência Estadual de
Saúde a Etapa Estadual da 16ª Conferência Estadual de Saúde 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 Corteietti.

ANDRÉIA PASSA BARBOSA CORTELETI'l



' ' Art 1º _ Inform

CONSELHO MUNICIPAL DE âAÚDE DE SANrA TERESA?"É

Resolução 006/2019

'anto, ªno Uso deo Conselho Municipaiçi ua; de santa Teresa,?iEsitadojoo Eep Fit

hferidas pela Lei nº 1073 de o,9>deb“êzombrsuas atribuições legal:

Resolve:

ue obteve cíênciá dà Prestaçao de antas da Secretariª; de Saúde
emitida pela Contabllldade Munlmpal referente ao_, 3“ Quadnmestre __de 2018 ' , —

'ªse as disposiçõee _em contrário

Art. 3º- Homologa-se & presente Resolução

= ': goma Teresa— ES, 15 de:-'Feveréilío-de 2019.

É
!ANDREIA PASSÁMÁ ARBOSA CÓRTÉLETTI

Presidente do C- nselho Municipalde Saúde
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Publicação Nº 184130

CONSELHO MUNECIPAL DE SÁÚDE DE SANTA TERESA-ªªª?"

Resolução 00652019

O Conselho Municipal dejªgaude de Santa Teresa; Estado do Espírito Santo.' no uso de

suas atribuições tegars; conferidas pela Lei nº 10?3 de 09 de" Dezambro de 1993.

Resolve:

' Art.1º-Informãij que obteve ciência da Prestação de Contàs da Secretariã de' Saúde
emitida pela Contabilidade Municípal r_eferente ao &” Quadrímestre de 2018 -

An. 2“ - Revogam—'se as disposições-'em contrário. .
Ar!. 3“ - Hamalqgg-se a presente Resolução. ' - " ' E:".

. Santa T_eresa —— ES. 15 deiªquefçijf—Çxde 2019.

,, ...--. __..—,.;4
ANDREIA PASSAMÁ ARB-SSA CDRTELETTI ' Í

Presidente do Ccíâgelho Municipal de Saúde =
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Publicação Nº 184133

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipalde Saúde de Santa TeresaiES realizada

em ti de Fevereiro de 2019 às 18: 00 horas na sala de reuniões da Secretaria Municipalde Saúde.

Pauta:
—Apresentação das Ações e Serviços em Saúde do 3“ Quadrimestre de 2018;
-lnformes.

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde.. a Srª Andréia Passamani Barbosa “
Corteletti, inicia a reunião agradecendo a presença dos Conselheiros e solicitando a Jean, _ - a
Secretário Executivo, pela leitura da última ata, Jean reaiiza a leitura e algumas ressalvas
são feitas, Uma dessas ressalvas se resume na realização da Conferência Múnioipal de
Saúde, onde dois pontos são pautados: a organização e a data previamente agendada.
Como decidido na reunião anterior a esta, os Conselheiros gostariam que a organização
da Conferência Municipal englobasse demais municipios parceiros. para juntos decidirem . :
e opinaram sobre o tema com mais vigor e acrescentando empoderamento. ASrª Andréia. ªii I-.
relata que não haveria possibilidade desta reunião, tendo em vista que ocorrerão em
datas posteriores as Conferencias Regionais. Ainda discorrendo sobre o assunto, a Srª
Andreia solicita a troca da data agendada previamente. Como registrado na última
reunião. a data marcada seria _no dia 21 de Março de 2019; mas devido a
inoompatibitidade de agenda, opta-se & alteração para o dia anterior (20 de Março de
2019). Tendo as ressalvas terminadas, passa—se à Apresentação das Ações e Serviços
em Saúde do 3“ Quadrimestre. A apresentação consiste no demonstrativo de todas as
questões e trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde. tais como os dados referentes à
produção das ESF's, Policlinica, CAPs, Rede Cuidar e atendimentos em Fisioterapia; a
produção hospitalar; as ações das Vigilâncias; o demonstrativo dos funcionários
municipais da Secretaria de Saúde; e toda a parte orçamentária dos contratos e
convênios juntamente da questão contábil. Amedida em que foram sendo apresentados
os slides com os dados das ações duvidas e comentários foram realizados. discorrendo
sobre todos os assuntos e trazendo "clareza ao entendimento. Os Conselheiros tomam
ciência das Ações e Serviços em Saúde no 3º Quadrimestre de 2018. Passa-se aos
informes. onde o Secretário Jean lê o processo nº 1116/2019 o qual informa que o
Hospital Madre Regina Protmann foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor
de R$300. 000 Oi] (trezentos mil reais) destinada pelo Deputado Federal Paulo Foletto. a
qual gerou a celebração do Convênio nº 8208562015. O processo informa ainda que o
valor foi usado para aquisição de equipamentos e material permanente. Os Conselheiros
tomam ciência do prooesso. Corno último informe. Jean lê o ofício
OFFSESNCESINWOMQ-ClRCULAR. o qual solicita a nomeação de 01 (um) membro
titular e 01 (membro) suplente de cada Conselho Municipal de Saúde para participação da
Reunião Regional Metropolitana que se realizará no dia 20 de Fevereiro de 2019. A
reunião visa a discussão dos aspectos organizativos da Coordenação Estadual, bem
como suas atribuições e ainda o processo organizativo da 9ª Conferência Estadual de
Saúde e Etapa Estadual de Idª Conferência Estadual de Saúde. Sem mais nada a tratar
eu Jean Carlos Arndt, Secretário Executivo do GMSST lavra e assina a presente ata
juntamente com a Presidente, a Srª Andréia Passamani Barbosa Corteletti. ! ,Ã ' íºfi
ANDRÉIA PASSAMAííif BARBOSA CORTELETTl JAN cantos ARNDTPrªtdentêdoCNiSST Secretário Exeputivo do CMSST
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