Estado de Santa Catarina
Município de Lacerdópolis
Conselho Municipal de Saúde
Reunião Ordinária - Ata 189

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte 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 dezenove horas e trinta minutos e estavam presentes os seguintes membros, Neidler Vera Grimes
Bernardi, Juliane Papini, Tatiane Papini, Gisele Dall Orsoletta, Dilce Apª C. Proner, Irtamar de Sordi, Saionara
Trevizan, Jonieli de Jesus, Felipe Ferrari, Monica Rabaioli e Evandro Debarba. Jonieli presidente do conselho deu as
boas vindas a todos e passou a palavra para Edgar Brandini Secretário de Saúde que revisou os Indicadores
Pactuados referentes ao ano de 2020, o qual já havia sido encaminhado por e-mail aos conselheiros, sendo
esclarecido às duvidas e aprovado por unanimidade por todos os presentes. O Secretário também expos sobre o
contrato com o consorcio cisamarp onde o teto máximo a ser gasto é de R$ 250.000,00 por ano, sendo que no ano
de 2019 foram utilizados R$ 224.454,00 e no ano de 2020 aproximadamente R$ 195.657,00. Esses gastos são com
consultas e especialidades. Discutido sobre a continuidade ou não do consorcio, os conselheiros aprovaram pela
continuação do mesmo. Também foram sanadas duvidas sobre o investimento de verbas relacionadas a compras de
materiais do covid-19.
Em seguida o vigilante sanitário Felipe Ferrari falou sobre a pactuação da Vigilância Sanitária, das atividades
realizadas para o estado e da fiscalização para o município, sendo aprovado por unanimidade. Logo após o
Conselheiro Alex Jorge Trentini, questionou o vigilante Sanitário sobre a possibilidade de realizar um projeto para
produção e comercialização de produtos feitos pelos produtores rurais do município. Respondendo ao
questionamento Felipe explica que isso não depende somente do município e sim do Estado também. Nada mais
havendo a tratar segue em anexo desta ata a lista de presença assinada por mim e demais membros do conselho.

