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ATA 293 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE MS. 1 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito 2 

horas, reuniram-se na sala do Conselho Municipal de Saúde sito à Rua 3 

Athayde Nogueira, Nº 989, estiveram presentes os seguintes Conselheiros: 4 

ANTÔNIA LUCIA TESTA, CLAIR MACIEL SILVEIRA, FLAVIANO JANUÁRIO 5 

DA SILVA, MARCELO ROSA DA SILVA, HELTON NEDER OLIVEIRA 6 

FERREIRA, SUELI PEREIRA,JOSÉ CARLOS CRUZ DOS SANTOS,MARIA 7 

MIRTES BUSTAMANTE, IRACI ESTEVES RODRIGUES e CARLA TADANO 8 

MOURA. Para Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Tendo 9 

como Ordem do Dia ITEM I – Relatório de Atividades do Hospital referente ao 10 

ultimo mês.ITEM II – Plano de Ações da Vigilância em Saúde/Vigilância 11 

Sanitária de 2018. ITEM III – Prestação de Contas do 1º Quadrimestre e 12 

Balanço do Fundo Municipal de Saúde 2017. ITEM IV – Calendário de 13 

Reuniões Ordinárias 2018.ITEM V – Leitura e discussão do Regimento para 14 

aprovação.ITEM VI –Relato oral dos trabalhos para o PPA 2018/2021. ITEM 15 

VII –Apresentação da documentação dos membros dos Fóruns e Abertura da 16 

campanha para as eleições de 2018 para a nova mesa diretora.Abrindo a 17 

reunião o Presidente Flaviano Januário da Silva, agradeceu a presença de 18 

todos.Seguiu a reunião coma leitura das Atas 291 e 292 que foram aprovadas 19 

por unanimidade e a após leitura dos informes, onde o conselho tomou ciência 20 

que foi entregue ao CMS o Relatório da Contratualização do Hospital dos 21 

meses de Maio a Outubro de 2017 e SIOPS 5º Bimestral 2017.ITEM I – 22 

Relatório de Atividades do Hospital referente ao ultimo mês.O Presidente 23 

passou a palavra para a Conselheira Antônia Lucia Testa, que fez a 24 

apresentação do Relatório, que se encontra devidamente arquivada neste 25 

conselho. ITEM II – Plano de Ações da Vigilância em Saúde/Vigilância 26 

Sanitária de 2018.O Presidente passou a palavra a Comissãopara explanar 27 

sobre o mesmo ao Plenoe fazer a leitura do parecer que diz o seguinte: A 28 

Comissão de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde reuniu-se para 29 

apreciar, analisar, dar parecer e aprovar o Plano de Ações da Vigilância em 30 

Saúde/Sanitária de 2018. ANÁLISE DA MATÉRIA: Foi apresentada a 31 

Comissão o Plano de Ações da Vigilância em Saúde/Sanitária de 2018, que 32 

após análise detalhada, e posterior à verificação dos recursos de entrada e os 33 

recursos que foram gastos Somos de parecer favorável. CONCLUSÃO: 34 

Considerando as crises vividas neste ano que dificultaram muitas ações do 35 

executivo, o Conselho Municipal de Saúde, se esmerando na execução das 36 

suas funções foi a campo confirmar as atividades relatadas, entendeu por 37 

opinar favoráveis as informações coletadas finalizando assim nosso 38 

compromisso de analisar as informações apresentadas. O Presidente colocou 39 

o parecer em votação que foi aprovado por unanimidade.ITEM III – Prestação 40 

de Contas do 1ºQuadrimestre e Balanço do Fundo Municipal de Saúde 41 

2017. O Presidente passou a palavra para a Comissão para explanar sobre os 42 

mesmos e fazer a leitura do parecer que diz o seguinte: 43 
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PARECER1ºQuadrimestre e Balanço do Fundo Municipal de Saúde 2017. 44 

O Gestor de Saúde promoverá a consolidação das contas referente às 45 

despesas e ações de serviços públicos de saúde executadas. Através de 46 

Balanços e relatórios Quadrimestrais, com o demonstrativo das despesas e 47 

Execuções Orçamentárias. Conforme estabelece a Lei nº 141de 13 de janeiro 48 

de 2012 – Seção III – Da prestação de Contas, Artigo 34º, 35º e 36º e seus 49 

incisos.ANÁLISE DA MATÉRIA: A Comissão de Orçamento e Finanças deste 50 

CMS solicitou os documentos algumas vezes, para verificação e análise do 1º 51 

Quadrimestre, mas não obtivemos o retorno. Então verificou o comparativo da 52 

despesa orçada com a liquidada e o demonstrativo da receita arrecadada. Que 53 

verificando o detalhamento aonde apresentou uma despesa na ordem de R$ 54 

7.574,208, 00 (sete milhões quinhentos e setenta e quatro mil e duzentos e oito 55 

reais), gastos nos diversos setores da saúde. E que diante da dificuldade de 56 

uma verificação mais profunda na despesa ocorrida, somos de parecer 57 

favorável a aprovação pelo Pleno do CMS, ficando a Comissão de verificar com 58 

mais detalhes alguns tópicos que merecem explicações do gestor, sobre as 59 

despesas. Após a verificação se houver alguma despesa fora do padrão, a 60 

Comissão tomará as providências e levará ao conhecimento do Pleno. 61 

CONCLUSÃO: Diante das peças contábeis que foram apresentados a 62 

comissão analisou, e estando de acordo com o que fora analisado sendo de 63 

parecer favorável quanto à aprovação da prestação de contas (receita e 64 

Despesa) do 1º quadrimestre.O Presidente colocou o parecer em votação que 65 

foi aprovado por unanimidade.ITEM IV – Calendário de Reuniões Ordinárias 66 

2018.Obs. Exceto em casos de Reuniões Extraordinárias.É válido recordar que 67 

as Ausências Justificadas terão que serOficializadas na Secretaria Executiva 68 

deste CMS, No prazo de 72 (setenta e duas) horas,Conforme Deliberado em 69 

R.O. Nº. 151.JANEIRO RECESSO, 21FEVEREIRO, 14 MARÇO, 11 ABRIL, 09 70 

MAIO, 13JUNHO, 11 JULHO, 08 AGOSTO, 12 SETEMBRO, 10 OUTUBRO, 71 

14 NOVEMBRO, 12 DEZEMBRO.O Presidente entregou cópias do Novo 72 

Calendário de Reuniões ao Pleno que foi aprovado por todos. ITEM V – 73 

Leitura e discussão do Regimento para aprovação.Após leitura e discussão 74 

o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde foi aprovado por 75 

unanimidade e encaminhado para parecer técnico do Jurídico para a devida 76 

publicação em Diário Oficial.ITEM VI – Relato oral dos trabalhos para o PPA 77 

2018/2021.Foi apresentado ao Pleno todo o trabalho feito pelas equipes que 78 

percorreram a Cidade e fizeram pequenas reuniões em cada Bairro e nos 79 

Assentamentos também, para colher propostas com objetivo na melhoria da 80 

nossa Saúde em geral, que serão incluídas no Plano Municipal de Saúde 2018 81 

– 2021. O Presidente apresentou ao Pleno as propostas colhidas e passou 82 

para a Comissão de Acompanhamento da Elaboração e Execução do Plano 83 

Municipal de Saúde, que faça o acompanhamento final da elaboração do Plano 84 

juntamente com a técnica da Secretaria de Saúde Jucinéia Morais, após o dia 85 

15 de Janeiro de 2018.ITEM VII – Apresentação da documentação dos 86 

membros dos Fóruns e Abertura da campanha para as eleições de 2018 87 
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para a nova mesa diretora.O Presidente informou que os membros dos 88 

usuários estão com as documentações todas entregues, faltando assim às 89 

documentações dos Trabalhadores e Gestores. O Presidente também informou 90 

ao Pleno sobre a situação do Conselheiro Suplente Rony Adolpho Drews, que 91 

está causando sérios problemas ao CMS, devido diversas atitudes cometidas 92 

pelo mesmo que estão em desacordo com as normas contidas no Regimento 93 

Interno deste Conselho. Considerando as documentações apresentadas a este 94 

pleno que feremos artigos 5º itens VII, VIIIe Artigo 6º parágrafo 3º itens I, II, 95 

IV e V do Regimento Interno. Diante dos fatos os membros do CMS 96 

presentes na Reunião resolvem encaminhar toda documentação a Assessoria 97 

Jurídica da Prefeitura para manifestar-se sobre o caso. Ficando deliberado pelo 98 

Presidente o encaminhamento de Ofício a Assessoria Jurídica para PARECER 99 

DO CASO. A reunião foi declarada encerrada pelo presidente Flaviano 100 

Januário da Silva. Eu Vanesa da Silva Plens Pael, secretária executiva deste 101 

conselho lavrei a presente Ata que após lida e achada de acordo será assinada 102 

por todos os membros presentes. 103 


