Estado de Santa Catarina
Município de Lacerdópolis
Conselho Municipal de Saúde

Reunião Ordinária - Ata 182

Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e dezenove foi realizada a reunião ordinária
do Conselho Municipal de Saúde de Lacerdópolis, nas dependências da Câmara
Municipal de Vereadores, localizada na rua trinta e um de março. Iniciou-se às dezoito
horas e trinta minutos e estavam presentes os seguintes membros, Juliane Papini,
Marineia Storti, Neidler Vera Grimes Bernardi, Anderson Luiz Wolf de Lima, Sonia
Prando Antunes, Renato Prando, Marina Calegari Fernandes, Claudia Prando Rossa,
Elaine Di Domenico, Dilce Proner e Edgar Brandini, também estava presente Dalva
Antunes Carneiro, Assistente Social da Unidade de Saúde. Em seguida Anderson Luiz
presidente deste ato cumprimenta todos os presentes e passa a palavra para Juliane
Papini a qual faz a leitura da ata anterior. Após o Secretário de Saúde Edgar Brandini
informa que será realizado cirurgias de catarata, laqueaduras, joelhos e hérnias até o
final do mês de junho, até o momento foram gasto R$ 80.426,00 com exames e
atendimento de especialidades. Informa também que neste mês acontecera a licitação
para a reforma da UBS para cumprimento do TAC assinado juntamente com o corpo de
bombeiros e Ministério Publico, esta obra devera ser entregue no prazo máximo de 90
dias. Em seguida passa a palavra para Assistente Social Dalva a qual expõe sobre os
protocolos de Lentes, Fraldas e Formulas Especiais de Leites, a qual já existiam mas
não estavam regulamentados. Sendo acordado que as lentes serão disponibilizadas até
o valor máximo de R$ 160,00 reais para qualquer munícipe, as fraldas serão liberadas
somente para acamados e com problemas de saúde sendo em media seis pacotes
mensais e as formulas especiais para crianças até 4 anos de idade. Sendo aprovado por
unanimidade pelos membros presentes. Após o conselheiro Renato Prando convida a
todos para participarem da Palestra “A Influencia das Emoções na Saúde”, a ser realizado no
dia 08/05/19 no Auditório da Escola Joaquim D’Agostini pelo palestrante Osvaldo Fogaça.

Nada mais havendo a tratar segue em anexo desta ata a lista de presença assinada por
mim e demais membros do conselho.

