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ATA 308 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHA.NTE MS.
Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na
sara do conserho Municipar de saúde sito à Rua Athayde Nogueira, No ggg,
estiveram presentes os seguintes conserheiros: Antônia Lúcia Testa, Eri Moraes,
crÍsciane Presotto de oriveira, Daniere Gabe Tobias, Leticia sirva Novaes, Luana
cargin Manfio, Maria Mirtes Bustamante, Rosarina Ajara de Freitas, Márcio Grei
Alves Vidar de Figueiredo e ouvintes Magda Lissi pabros peres Farmacêutica,
Flávio Teres ouvidor e Jucinéia Morais Lago. para Reunião ordinária do
conselho Municipar de saúde. Tendo como ordem do Dia. rrEM I - Reração
Municipal de Medicamentos (REMUME). rrEM , - programaçáo Anuar de saúde
2019. TEM ilr - prestação das contas do Fundo Municipar de saúde 2018. TEM
lv - Pactuação dos rndicadores para o ano 201g e 2020. seguiu a reunião com
a aprovação por unanimidade da Ata 307 e leitura dos informes. A presidente
apresentou a nova conserheira crisciane presotto de oriveira que irá substituir o
conselheiro Helton que se desligou do CMS, por motivos pessoais. ITEM l_
Reração Municipar de Medicamentos (REMUME). segue com a paravra a
conserheira e farmacêutica Daniere Gabe Tobias, que expranou sobre a
importância da atuarização da Reiação Municipar de medicamentos (REMUME),
inclusão e exclusão dê alguns medicamentos; para licitação. A presidente
colocou em votação onde foi aprovado pelo pleno por unanimidade a
atuarizaçâo da reração de medicamentos. rrEM , - programação Anuar de
saúde PAS 20íg. segue a reitura do parecer com a concrusão da comissão de
Acompanhamento e Fiscarização da Execuçáo orçamentária e Financeira que
foi a seguínte: Verificamos que a definição das açôes irá garantir o arcance dos
objetivos e o cumprimento das metas do prano de saúde. Devemos uÍirizar para
o monitoramento da programação anuar de saúde, o reratório apresentado, e
ressaltamos que os indicadores e as metas não estão fora do contexto ou argo
que possa ser arterado ou modrficado no decorrer do exercício. os recursos
Orçamentários definirão o cumprimento da programaÇão. Após conclusão dos
trabalhos o resurtado foi arcançado, com a aprovaçáo de prenária do conserho.
sugerimos ser de parecer FAV.RÁ'EL a programaçáo Anuar de saúde de 201 g
- PAS A presidente coÍocou em votação onde foi aprovado pero preno por
unanimidade com a paravra a Vice-presidente Luana Manfio que expranou
sobre a dificuldade deste horário das reuniões, colocou para o pleno a
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importáncia na mudança para as g:00 horas, a presidente colocou em votação
onde foi aprovado pero preno por unanimidade com a abstenção da presidente
que não concorda com a mudança. A presidente agradêceu a presença detodos como não havia mais nada a ser tratado foi encerrada a reunião, a ristade presença será anexada à presente ata_ Eu, Vanesa da Silva plens paeÍ,
secretária executiva deste conselho secretariei a presente.
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