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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, na sala dos Conselhos na Estação
Cidadã “Agente Durvalino de Azevedo”, reuniram-se em sessão ordinária, às 15 horas, os
membros do Conselho Municipal de Saúde de Jaguariaíva: Caroline Stalhschmidt, Hérica
Castelari, Simone Leite Cunha, Samuel Stalhschmidt (Suplente), Amália Cristina Alves
(suplente), Adelmar Z. Batista da Cruz, Tiago Mendes, Camila Casagrande (suplente),Flori
Budziak, Rafaela Martini e Talita Bueno para deliberarem sobre os assuntos pautados.
Primeiro tópico – Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 31/03/2016: A Sra. Presidente
ressaltou que a ata da reunião foi encaminhada previamente por e-mail para a apreciação de
todos os conselheiros. Não havendo qualquer objeção ao conteúdo do documento, a ata foi
assinada por todos e considerada aprovada por unanimidade. Segundo tópico – Apresentação
do Relatório da visita do COMSAUDE às obras realizadas com recursos federais e estaduais,
no dia 19/04/2016 e 28/04/2016. A Sra. Caroline realizou a apresentação do relatório
informando que o processo iniciou-se no dia dezenove de abril, com a visita nas Unidades
Básicas de Saúde rurais e no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, e foi concluída com a
visita à obra de reforma e troca do telhado no Hospital Municipal Carolina Lupion- HMCL no
dia vinte e oito de abril. Elucidou ainda, que como as obras do CAPS e do HMCL, estão em
andamento, novas visitas serão realizadas pela comissão do conselho, até o término dessas
obras. Quanto à metodologia utilizada durante as visitas, a Sra. Caroline explicou que a equipe
seguiu o cronograma físico-financeiro de cada obra, encaminhado previamente pela Secretaria
de Infraestrutura. Os conselheiros realizaram a análise desse relatório, e checavam com o que
se apresentava em cada obra. Ressaltou que essa avaliação feita pelos conselheiros, não
possui caráter técnico, e que apenas confrontaram as informações do cronograma das obras
presentes no relatório com as observações realizadas nas visitas. Ao apresentar as fotos e os
relatórios feitos pela comissão, a Sra. Caroline informou que foram encontrados alguns itens
em desconformidade e pediu sugestão aos conselheiros em como proceder diante dos fatos. O
Sr. Adelmar ressaltou que poderia não se tratar de irregularidades, mas sim de algumas
modificações na execução do cronograma, mas que somente o engenheiro responsável
poderia informar. Depois de discutidas as questões referentes ao relatório, o Conselho decidiu
por unanimidade encaminhá-lo previamente a Secretaria de Saúde solicitando possíveis
esclarecimentos. Terceiro Tópico - Ofício 018/2016: Informações sobre as estratégias e ações
de prevenção e combate ao vírus H1N1 que serão adotadas pelo município; sobre a
campanha de vacinação contra o H1N1 e sobre os dados atuais do município referentes à
gripe H1N1. A Sra. Hérica fez a leitura do ofício 140/2016/DVISA encaminhado pelo Setor de
Vigilância em Saúde, o qual informa sobre as reuniões que foram realizadas com
representantes das escolas estaduais e particulares, orientando sobre a prevenção da doença;
as inspeções sanitárias realizadas em cinco escolas municipais, dois CEMEI e uma particular; a
distribuição de material informativo para as escolas; sobre a campanha de vacinação.
Informou ainda que o município apresenta um caso notificado, que está em investigação.
Quarto Tópico – Informações sobre a Reunião do Comitê da Dengue do dia 20/04/2016. A
Sra. Presidente relatou que informaram que noventa por cento dos imóveis do município já
foram vistoriados pelo setor de Controle de Endemias. Ressaltou que o presidente do Comitê,
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o Prefeito José Sloboda, reforçou a necessidade de participação de todos os integrantes do
comitê nas Reuniões. Informou que a próxima ação acontecerá no dia nove de maio, e será
realizada em parceria com as Escolas Estaduais e Particulares, com a realização de blitz e
entrega de folders. Além disso, serão realizadas ações nas UBS, tendo como público-alvo os
pacientes que aguardam na recepção. Quinto Tópico – Relatório da 1ª Reunião Regional com
os Conselhos Municipais de Saúde, realizada no dia 26/04/2016. Assunto: utilização do
Recurso Estadual transferido aos Conselhos Municipais de Saúde através do Incentivo
Estadual para o Fortalecimento do Controle Social. A. Sra Caroline relatou que participou da
Reunião juntamente com a Sra. Simone e que o palestrante foi o Sr. Isaías, Apoiador dos
Conselhos Municipais de Saúde na 3ªRS. Salientou que informaram na reunião que o Relatório
de utilização do Recurso, com a devida prestação de contas, deve ser enviado semestralmente
para a 3ªRS e que o mesmo deverá constar posteriormente no Relatório Anual de Gestão RAG. Foi discutido se o Conselho está aplicando esse recurso conforme descrito no nosso
plano de trabalho. Foram abordados temas como a exigência mínima para o funcionamento do
conselho: agenda de reuniões, espaço para o funcionamento, lei de criação do conselho,
respeito à paridade na composição, dentre outras questões. A Sra. Caroline relatou que
discutiram o papel do conselho de saúde no controle social, onde foi incumbida aos
conselheiros a missão de não apenas fiscalizar ações, mas também serem indutores de ação,
agentes propositores. Nesse contexto, foram convidados a refletir, como exercem esse
controle social. Apenas participando das reuniões mensais, ou buscando conhecer quais ações
são desenvolvidas pela secretaria de saúde, propondo novas ações, detectando quais as
principais queixas da população. Foram também levantadas as questões sobre a relação da
Ouvidoria Municipal do SUS com o Conselho Municipal de Saúde. Informou sobre o processo
formativo dos conselheiros, que não existe previsão de capacitação na agenda estadual e que
foi sugerido no grupo, reservar na reunião do conselho, 15 minutos para capacitação dos
conselheiros, através de vídeos, ou trazendo algum profissional para esclarecer sobre
determinado assunto a ser discutido na pauta. Abordou-se também a questão da publicidade e
transparência das ações dos conselhos. Discutiram sobre um espaço no site da prefeitura para
a publicidade das atas e resoluções do conselho. A Sra. Presidente seguiu informando que o
próximo encontro regional será em setembro e que os apoiadores pretendem participar de
uma reunião do conselho de cada município da Regional para verificar os equipamentos e se
estão disponíveis à população. Posteriormente será realizado um encontro em dezembro,
junto com a mostra de experiências exitosas nas UBS que aderiram ao programa de tutoria do
APSUS, onde se pretende fazer a agenda da reunião dos Conselhos. Ao término das
considerações a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos. Não havendo mais nada a ser
tratado, a reunião é encerrada às 16h40min. Eu, Caroline Stalhschmidt, lavrei a presente ata
que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais conselheiros. Jaguariaíva,
28 de abril de 2016.
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________________________________
CAROLINE A. FANHA STALHSCHMIDT
PRESIDENTE

