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AO DÉCIMO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2019 REUNIU-SE EM SESSÃO ORDINÁRIA 1 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS/VNI, A SESSÃO FOI ABERTA ÀS OITO 2 

HORAS E DEZ MINUTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AVENIDA 3 

LORENZO ZANDONADE Nº840, VILA BETÂNEA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SOB 4 

A PRESIDÊNCIA DE ANTONIO FERNANDO ALTOÉ. A REUNIÃO CONTOU COM A 5 

PRESENÇA DOS SEGUINTES CONSELHEIROS: ANTONIO FERNANDO ALTOÉ, 6 

CLEUSA APARECIDA DO NASCIMENTO, CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA 7 

CASSANDRO, MARIA DE LOURDES FIORIDO, ESLA LESSA BORBA, LÍCIO 8 

VENTORIM, MARIA MARGARIDA BOTTACINE, MARISE BERNARDA VILELA, 9 

SOLANGE APARECIDA MAURO FIORESI. Estavam presentes os suplentes: Leonardo 10 

Barvim e Geraldine. Antonio Fernando Altoé abriu a reunião às 08h10min agradecendo a 11 

presença de todos.  ITEM UM: APROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 12 

PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO COM RECURSO 13 

TRANSFERIDO DO ESTADO. Alex Hupp, Farmacêutico responsável pela CAF- Central 14 

de Abastecimento Farmacêutico, explicou a necessidade de aquisição de novas estantes 15 

para o setor, para que possam se adequar aos parâmetros do CRF- Conselho Regional 16 

de Farmácia, ressaltou ainda que as novas estantes terão maia prateleiras, ofertando 17 

assim mais espaço para alocar os insumos farmacêuticos. As mesmas serão adquiridas 18 

com recurso transferido pelo estado, mas para que esta aquisição seja feita, é preciso 19 

aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Marise ressaltou que para otimizar o fluxo de 20 

trabalho da CAF, está em projeto a ampliação da mesma no terreno onde hoje se localiza 21 

a U.S Minete, onde há um espaço vazio e ideal para a construção da mesma. O conselho 22 

votou e aprovou com unanimidade para a compra deste material. ITEM DOIS: APROVAR 23 

A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2020. Marise Bernarda Vilela, apresentou a 24 

Programação Anual de Saúde 2020, em um compilado para apreciação dos conselheiros. 25 

Relatou ainda que todas as informações estarão disponíveis no site de prefeitura 26 

municipal para toda população. ITEM TRÊS: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL 27 

PADRE MÁXIMO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. Esla Lessa, 28 

Gerente Administrativa da instituição apresentou o Plano de trabalho para os 29 

conselheiros, porém a prestação de contas, disse que a contadora do hospital entendeu 30 

que seria apresentado em janeiro, mas o conselho não terá reunião neste mês; sendo que 31 

a prestação de contas foi acordada na reunião passada na qual foi firmado o 32 

compromisso de apresentar na presente reunião e está constando em ata. Neste 33 

momento Marise questionou a transparência na prestação de contas e que o conselho 34 

está sendo omisso na fiscalização das emendas parlamentares e custeios que são 35 

enviados a entidade, é que é preciso lisura no processo na prestação de contas do 36 

hospital. Pois a municipalidade quer saber o que é feito com estes recursos, em que estão 37 
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sendo empregados. Solicitou que seja feito um portal da transparência com salários de 38 

todos os funcionários, pois a prestação que têm sido feita está insuficiente e não contém 39 

as informações de forma clara em que estão sendo gastos esses custeios e emendas 40 

parlamentares. É necessário saber o que o Hospital Padre Máximo fez a mais para ter um 41 

gasto tão exorbitantes. Salientou que todos do conselho são responsáveis quando 42 

aprovam a prestação de contas do hospital, e que não podem ser omissos em nenhuma 43 

informação ao munícipe. Foi sugerido então que seja formada uma comissão para 44 

acompanhar e estar presente na contabilidade da instituição para verificar nota por nota, o 45 

que foi gasto e em que foi gasto o dinheiro. ITEM QUATRO: APROVAR O PROGRAMA 46 

SAÚDE NA HORA E DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE. Marise explanou sobre o 47 

programa Saúde na hora, funcionará da seguinte maneira: hoje as Unidades de Saúde 48 

funcionam de 07 as 16h, e as pessoas que trabalham justamente neste horário não estão 49 

tendo o acesso ao SUS como está garantido em lei, portanto para atender esta demanda 50 

foi lançado o programa Saúde na Hora, que visa o atendimento de 07 as 19h, e para o 51 

funcionamento das unidades até este horário, há uma verba federal, e também será feita 52 

uma escala de trabalho para prejudicar os funcionários. Inicialmente serão abertas a 53 

unidades de Vila da Mata que atenderá sua população habitual, mas também agregará a 54 

população de Vargem Grande, e a Unidade do bairro Minete que atenderá a população 55 

habitual. Ressaltou ainda que, as demais localidades como Caxixe e São João de Viçosa 56 

poderão ser atendidas em qualquer destas unidades no horário de 16 as 19h, assim 57 

garantirá o acesso de toda a população do município ao SUS. Ressaltou que este 58 

programa poderá começar no começo, meio ou fim de janeiro, podendo se estender até 59 

fevereiro, pois necessita de aprovação da câmara de vereadores aprovar o mesmo. Neste 60 

momento foi sugerido que seja feito um ofício solicitando a celeridade da aprovação do 61 

mesmo. Explanou também sobre o ICEP- Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa  e 62 

Inovação em Saúde, este programa visa o aperfeiçoamento do profissional Médico, fique 63 

nas Unidades de Saúde estudando e conhecendo as demandas da comunidade em que 64 

está inserido por 3 anos consecutivos, este por sua vez receberá uma bolsa de estudos e 65 

terá o imposto de renda isento, assim evitará a rotatividade de médicos nas unidades de 66 

saúde e consequentemente a folha de pagamento do município terá uma redução, assim 67 

poderá abrir precedentes para contratação de novos profissionais de acordo coma 68 

demanda do município. OUTROS ASSUNTOS: Fernando Altoé questionou sobre a 69 

mudança da placa que identifica a AMA para Policlínica de Venda Nova do Imigrante, 70 

neste momento o conselheiro Cristiano, que faz parte do corpo de servidores da 71 

secretaria municipal de saúde, explicou que é preciso cadastrara mesma no CNES-72 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, portanto teria que se enquadrar nas 73 

normas do CNES para prosseguir com os serviços ofertados no estabelecimento. Marise, 74 
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falou da mudança de sede da SMS para a prefeitura, no quanto andar onde funciona o 75 

Polo UAB, e mesmo funcionará onde hoje se encontra a SMS. A permuta faz-se 76 

necessária pois, muitas das demandas dependem de setores que estão localizados na 77 

prefeitura, tais como, setor jurídico, setor de recursos humanos, setor da administração, 78 

entre outros. Marise deu continuidade a fala, e explicou sobre o grupo de atividades 79 

físicas promovido nas unidades de saúde pela profissional de fisioterapia, salientou que   80 

a mesma foi notificada pelo CRF- Conselho Regional de Fisioterapia, que não autoriza tal 81 

atividade sendo feita por esta professional, esta atividade deve ser aplicada pelo 82 

educador físico, portanto a secretaria está tomando as devidas providências para retomar 83 

as atividades físicas nas unidades de saúde. Falou ainda que a SMS está pleiteando um 84 

aluguel de espaço na APAE, para atendimento dos profissionais de fisioterapia e 85 

fonoaudiologia. Será repassado o valor de R$ 120,000 de subvenção para APAE custear 86 

todo o processo.  87 

Cumprida a pauta, a sessão foi encerrada às 9h15min e para constar, eu, Sarah Targa 88 

Ferreira Pinto Bettini, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por 89 

mim, pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde – CMS/VNI e pelos demais 90 

conselheiros presentes:  91 

SARAH TARGA F. P. BETTINI 92 

ANTONIO FERNANDO ALTOÉ 93 

CLEUSA APARECIDA ROMANELLO 94 

MARIA DE LOURDES FIORIDO 95 

ESLA LESSA BORBA 96 

MARISE BERNARDA VILELA 97 

LÍCIO VENTORIM 98 

SOLANGE APARECIDA MAURO FIORESI 99 

MARIA MARGARIDA BOTTACINE 100 

LEONARDO BARVIM 101 

GERALDINE 102 
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ANTONIO FERNANDO ALTOÉ 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 


