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    ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, PARA APRECIAÇÃO DO 1º RDQA – RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021; ANÁLISE E DISCUSSÃO SOBRE PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; DISCUSSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERENCIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DENTRE OUTROS ASSUNTOS, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.  Aos dois dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, com início às 14 horas (quatorze horas), reuniram-se de forma presencial no Auditório da Biblioteca Municipal, atendendo a todas as medidas preventivas com relação a pandemia da COVID-19, no qual compareceu a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mônica Chaves Françozo e membros, assim como a participação da Diretora Municipal de Saúde, Mônica Andrea Andrade da Fonseca Figueiredo , para dirimirem quanto as seguintes pautas no ordem do dia: APRECIAÇÃO DO 1º RDQA – RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021; ANÁLISE E DISCUSSÃO SOBRE PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; DISCUSSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERENCIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DENTRE OUTROS ASSUNTOS. Iniciando a sessão, a Presidente do CMS agradeceu a presença de todos e fez uma breve explanação sobre o Relatório do 1º RDQA de 2021, encaminhado pelo Gestor, que após a sua apresentação e vistas pelos presentes, foi colocado em votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente do conselho fez a apresentação das Propostas oriundas do Ministério da Saúde, que tem como objeto  a Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes de nº 09174.628000/1170-01 no valor de R$ 150.000,00, e nº 09174.628000/1170-04 no valor de R$ 149.995,00. Após análise individual das propostas, o Conselho Municipal deliberou por unanimidade aprovação e aquisição dos equipamentos contidos na proposta 09174.628000/1170-01 no valor de R$ 150.000,00, porém como destacado pela Secretaria de Saúde, foi solicitado ao conselho alterações em alguns itens da proposta nº 09174.628000/1170-04 no valor de R$ 149.995,00, uma vez que a mesma contempla equipamentos e materiais já existentes em outras propostas, assim como já existir no patrimônio da atenção básica alguns deles adquiridos recentemente e em ótimo estado de conservação, onde solicitou ao presente conselho a alteração da quantidade de alguns destes itens por outros existentes na mesma proposta e que são necessários e urgentes para atender a demanda da estrutura da atenção básica do município. Assim, foram apresentados e submetidos a análise do CMS os itens que serão supridos e aqueles que serão alterados em quantidade maior, devidamente justificados pela Diretoria Municipal, que avaliado pelo Conselho Municipal, o mesmo deu parecer favorável as alterações, em conformidade com os itens anexados a presente. Em seguida passou-se para a discussão quanto a realização da Conferência Municipal de Saúde, que após todos exporem suas idéias, concluiu-se em consenso que a mesma poderia ser realizada no dia 16 de Julho de 2021 (sexta-feira), com início as 13:30 horas no Espaço Cultural “Prefeito Tomoyuki Harada”, e deliberaram também quanto a forma 
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de convidar a participação da sociedade civil e pública, tendo em vista o momento de pandemia e, sobretudo para cumprir as normas restritivas de aglomeração, foram discutidos e por unanimidade, decidiram que seriam convidados no máximo 02(dois) representantes das entidades, dos bairros e dos poderes públicos do município, possibilitando todo o ambiente e material de higiene aos participantes, com o uso obrigatório de máscaras a todos, preservando o distanciamento nas acomodações do auditório. Em seguida, foram debatidos os temas a serem levados à conferência, onde após um breve debate e exposição de idéias, concluíram por unanimidade com os seguintes pontos: O Tema da 14ª Conferência Municipal de Saúde será: “Democracia e Saúde”, e os eixos norteados foram assim definidos: a) Saúde como Direito; b) Controle Social na Saúde; c) Saúde Mental; d) Saúde da mulher, Criança e Adolescente; e) Saúde do Idoso. Após finalizar as deliberações das pautas, a Presidente do Conselho deixou o uso da palavra vaga, onde após alguns instantes, nada havendo por parte dos presentes, a Presidente deu por encerrada a reunião, esclarecendo a todos que será lavrada ata da presente sessão, que assinada pela mesma, será juntada a lista de presença.   Cruzeiro do Sul, 02 de Julho de 2021.                                                                                                    Mônica Chaves Françozo - PRESIDENTE DO CMS -    



 


