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ATA nº177 - Aos onze dias do mês de dezembro de 2018, às 14:00 horas, 

reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, na sala do 

Conselho, que fica localizada à Alameda Sampaio, para a última reunião 

ordinária do ano corrente. Sr. Natanael Barbosa presidente do conselho iniciou 

a reunião saudando os presentes em seguida Naiara Gomes realiza a leitura 

da ata nº 176 da reunião anterior que foi aprovada sem ressalvas. Após a 

leitura da ata Sr Antonio faz uso da palavra para informar que as 05 vagas 

existentes para médicos do programa mais médicos do município foram 

preenchidas e os convocados já assumiram e estão alocados em seus 

respectivos PSF’s e enfatiza que são médicos experientes e de conhecimento 

de demanda o que facilita a retomada da rotina em cada unidade de saúde. 

Rafaela informa que já tem o tema 16ª Conferência de saúde que é: 

Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do 

SUS e esclarece prazo para a realização desta, em tempo solicita aos 

conselheiros que seja definida a data da primeira reunião ordinária do ano de 

2019 que ficou pré agendada para dia 15/01/2019, data votada e aprovada por 

unanimidade. Sr Antonio inicia a apresentação de prestação de contas, informa 

que o SIOPS voltou a funcionar e foi atualizado os dados pendentes, desta 

forma apresenta a organização do formulário apresentado, inicia as 

explanações e deixa o espaço aberto para questionamentos, mediante 

apresentação de receitas e despesas apresentou que do valor total de receitas 

o valor de R$ 20.930.501,50 é obrigatório custear despesas para a saúde um 

percentual mínimo de 15% que seria de R$ 3.139.575,22 no entanto enfatiza 

que atingiu um percentual de 21,44% atingindo um valor de R$ 4.487.734,58 

até o 5 bimestre de 2018. Apresenta ainda aos conselheiros a lista com o tipo 

de despesas e seus respectivos valores e enfatiza a importância das emendas 

parlamentares que auxiliaram nas despesas da saúde. Informa que a dotação 

para subjunção das despesas esta na Câmara Municipal de Vereadores para 

votação, se aprovada o conselho definirá em que será gasto. Sr Antonio 

completa a apresentações das despesas e abre espaço para as dúvidas. Sr 

Natanael Barboza coloca as despesas em votação e foram aprovadas por 
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unanimidade. Com relação as emendas parlamentares Alberto da Cruz fala que 

em um município ao qual não recorda o nome as emendas foram usadas para 

plano de carreiras  dos profissionais, Sr Antonio informa que sendo desta forma 

é uma responsabilidade muito grande visto que as emendas são esporádicas e 

não continuadas inviabilizando, sem o planejamento devido, a efetivação e 

continuidade deste acordo. Sr Alberto questiona ainda que algumas 

medicações deixaram de ser fornecidas pelo município que anteriormente 

mediante cadastro eram disponibilizadas, Samuel Soares informa que houve 

um estudo e planejamento referente a medicações de alta demanda e de 

acordo a realidade orçamentária do município optou-se por medicações que 

atenda um maior número de pessoas, que de certa forma otimiza também os 

custos devido aos valores das medicações. Natanael Barbosa expõe aos 

conselheiros presentes que o livro de transcrição de atas de reunião esta 

acabando as folhas em branco, em tempo sugere que a partir de janeiro de 

2019 as atas passem a ter/ser editadas eletrônicamente em computador e não 

mais manuscritas, todos os conselheiros presentes aprovaram a sugestão, 

sendo assim as atas seguirão as normas da ABNT de formatação de 

documentos oficiais, estas atas passaram a ser arquivadas em livro específico 

destinada a este fim. Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada. Eu, 

Naiara Gomes Santos Souza, lavro esta ata que será assinada pelos demais 

presentes. Piritiba, onze de dezembro de dois mil e dezoito. 

 


