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Ás nove horas e sete minutos, do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte, reuniram- se através de 1 

videoconferência, os membros deste conselho com a presença de treze membros, sendo oito titulares e 2 

cinco suplentes.  Com a palavra a presidente Maria Cecília desejou bom dia á todos, e deu início a reunião 3 

ordinária, questionando se todos conselheiros haviam recebido a Ata da trecentésima sexagésima sexta 4 

reunião ordinária, porém deixaria a aprovação para o final da reunião por não haver quórum no momento. 5 

Com a palavra a conselheira Lucila Del Mônaco explanou que participou das reuniões na secretaria de 6 

saúde de enfrentamento ao COVID-19, e deixou que foi discutido sobre a contratação de uma equipe 7 

médica, para uma melhor análise dos casos que necessitam de leito de UTI e a questão das vacinas 8 

conforme foi exposto no grupo de WhatsApp para a ciência dos conselheiros. Com a palavra a presidente 9 

Maria Cecília questionou sobre a informação de um novo lote de vacina que chegou e será distribuído nas 10 

clínicas particulares. Com a palavra a conselheira Bianca Muller explanou que procede a informação e 11 

que estão terminando de aplicar a vacina nos funcionários dos hospitais e a partir  da próxima terça feira 12 

começará a aplicar nas unidades de saúde para todas as clínicas privadas, laboratórios e farmácias apenas 13 

para os profissionais de saúde. Lembrando que todos os profissionais de saúde deverão ter o cadastro do 14 

CNES atualizado. Com a palavra a conselheira Maria Elizabeth questionou onde seria o local para 15 

atualizar o CNES. Com a palavra a conselheira Bianca Muller informou que é somente acessar o site do 16 

CNES e verificar se está atualizado e pediu para dar continuidade à pauta da reunião, pois precisaria se 17 

ausentar em breve para outra reunião e deixou que maiores informações sobre a vacina será divulgado e 18 

informado a todos. Ordem do Dia: A- Pactuação Interfedertativa 2021. B- Programação Anual de 19 

Saúde. C- Relatório Quadrimestral de Gestão – 3 º Quadrimestre de 2020. D- Prestação de Contas 20 
do 3º Quadrimestre de 2020. Com a palavra a conselheira Bianca Muller informou que a apresentação 21 

dos temas que constam na pauta da reunião de hoje será apresentado pelos funcionários da secretaria de 22 

saúde Rafael Junqueira e Renata Guimarães. Com a palavra a Renata Guimarães desejou bom dia a todos 23 

e deixou que foi enviado por e-mail a prestação de contas do terceiro quadrimestre de dois mim e vinte 24 

para a apreciação dos conselheiros, fez a leitura da mesma e abriu para questionamentos dos conselheiros. 25 

Com a palavra a presidente Maria Cecília abriu para questionamentos dos conselheiros, não havendo , 26 

passou a palavra para a representante da comissão de finanças. Com a palavra a conselheira Beatriz 27 

Bonini, presidente da comissão de finanças deste conselho deixou que foi analisada a prestação de contas 28 

do terceiro quadrimestre de dois mil e vinte alegando um parecer favorável e satisfatório. Com a palavra a 29 

presidente Maria Cecília abriu para a votação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de dois mil 30 

e vinte, sendo aprovado por unanimidade.  Dando continuidade à reunião para o próximo tema da pauta, 31 

Programação Anual de Saúde. Com a palavra o Rafael Junqueira deu início à apresentação e explanação 32 

da Pactuação Interfederativa, da Programação Anual de Saúde, e do Relatório Quadrimestral de Gestão 33 

referente ao terceiro quadrimestre de dois mil e vinte. Após apresentação abriu para dúvidas dos 34 

conselheiros. Com a palavra a conselheira Lucila Del Mônaco questionou sobre a fala que todos 35 

munícipes terão acesso à informação e solicitou a divulgação do boletim COVID-19, também em outras 36 

mídias sociais e não somente no site da prefeitura. Com a palavra a conselheira Bianca Muller alegou que 37 

a publicação dos boletins sobre o COVID-19 voltará a ser publicada em outras mídias sociais. Com a 38 

palavra a presidente Maria Cecília abriu para questionamento dos conselheiros, não havendo colocou em 39 

votação a Pactuação Interfederativa, que foi aprovada por unanimidade. Colocou em votação a 40 

Programação Anual de Saúde, que foi aprovada por unanimidade. Abriu para votação do Relatório 41 

Quadrimestral de Gestão – 3º Quadrimestre que foi aprovado por unanimidade. Aproveitando o quórum 42 
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da reunião colocou em votação a Ata da trecentésima sexagésima sexta reunião ordinária que foi 43 

aprovada por unanimidade. Com a palavra a presidente Maria Cecília abriu para questionamentos dos 44 

conselheiros e não havendo nada mais a tratar a presidente Maria Cecília encerrou a reunião ás dez horas 45 

e dezessete minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que 46 

secretariei e pelos demais membros. Lembro também que a videoconferência  encontra-se disponível em 47 

recurso multimídia de gravação, disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros 48 

e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 49 

 50 

Deliberação:  51 

A- Pactuação Interfedertativa 2021.  52 

B- Programação Anual de Saúde.  53 

C- Relatório Quadrimestral de Gestão – 3 º Quadrimestre de 2020. 54 

D- Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2020. 55 
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