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ANO XIV  N° 2260 – Terça - Feira 01 de Março de 2023 
 Aral Moreira, 30 de Janeiro de 2023 
Reunião do Conselho Municipal de Saúde 
ATA 01/2023 

Ao vigésimo sexto dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte três, ás quatorze 
horas o CMS-conselho Municipal de saúde de Aral Moreira, com sede a rua 31 
de Março, número 915, centro, reuniu-se ordinariamente dando abertura a reunião 
o Presidente do Conselho Rodrigo Limeira Fernandes, dando seus cumprimentos 
e agradecendo a presença de todos. Pauta da reunião: 1- Funcionamento dos 
setores de unidade de saúde. 2 Data das reuniões ordinárias de Fevereiro a 
Dezembro de 2023. 3- Fiscalização do Conselho Municipal de Saúde em 
2023. Primeiro assunto: Funcionamento dos setores de saúde, o Presidente 
iniciou a fala apresentando as funcionalidades dos serviços de saúde do início do 
ano, sendo que no mês de Janeiro, a UBS Cirilo Rossatti está com funciomaneto 
das 07:00 horas, até às 11:00 horas no período matutino e no período vespertino 
das 13:00 horas até as 17:00 horas, sendo esses hoários de funciomanrto do PAM 
(Pronto Atendimento Médico). Se caso, a população precisar de atendimento 
após esse horário de expediente, o Hospital estará disponível para os atender. A 
partir da próxima segunda-feira 30/01, os atendimentos já retornam ao normal, 
estando todas as Unidades Basicas de Saúde em seus funcionamentos em 
horários comerciais e o PAM no período noturno. Segundo assunto: Data das 
reuniões ordinárias de Fevereiro a Dezembro de 2023. O presidente do conselho, 
separou todas as datas das reuniões que acontecerão no decorrer do ano, sendo 
que será em todas as segundas quintas-feiras de cada mês, Janeiro dia 26/02, 
Fevereiro dia 24/02, Março dia 09/03, Abril dia 13/04, Maio dia 11/05, Junho dia 
15/06, Julho dia 13/07, Agosto dia 10/08, Setembro dia 14/09, Outubro dia 19/10, 
Novembro dia 09/11, Dezembro dia 07/12, após as apresentações das datas, foi 
aprovado pelo conselho por unanimidade. Terceiro assunto: Fiscalização do 
Conselho Municipal de Saúde em 2023, o presidente do conselho de saúde, disse 
que fará fiscalização junto com a secretária executiva do conselho e demais 
membros para monitorar o que está sendo aprovado pelo conselho, se os setores 
estão colocando em prática para melhor atendimento dos pacientes, para a 
fiscalização ocorrer nos setores de saúde, será enviado um oficio com 
antecedência para os coordenadores responsáveis. Após a descussão, foi 
aprovado pelos membros por unanimidade. Em seguida o presidente declarou 
encerrada a reunião e agradecendo a presença e participação de todos. E para 
constar eu Rodrigo Limeira Fernandes, Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde digitei a presente Ata, que vai por por mim assinado, seguindo dos 
conselheiros e demais presentes. 
 

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 13/12/2022 
Deliberação através dos votos dos conselheiros municipais sobre leitura e 
aprovação da ata, Sobre Funcionamento das unidades de fim de ano, Sobre 
votação e aprovação da nova presidência do Conselho de Saúde.  
 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, dentro de suas competências e 
atribuições conferidas e descritas pelo Decreto Nº 048/2017 e considerando a 
deliberação da plenária da reunião ordinária realizada no dia 13 de Dezembro de 
2022. 
RESOLVE:  
Artigo 1º Aprovar Nova Presidência do Conselho Municipal de Saúde; 
 
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos.  
Aral Moreira – MS, 13  de Dezembro de 2022. 
 
 
 

Rodrigo Limeira Fernandes  
Presidente CMS 
Aral Moreira-MS 

 
Aral Moreira, 24 de fevereiro de 2023. 

Reunião do Conselho Municipal de Saúde 
ATA 02/2023 

Aos vigésimo quarto (24) dia do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte e três 
(2023) às 7:30 da manhã o CMS-Conselho Municipal de Saúde de Aral Moreira, 
com sede a Rua 31 de Março, número 915, centro, reuniu-se ordinariamente 
dando abertura a reunião o Presidente do Conselho Rodrigo Limeira Fernandes, 
dando seus cumprimentos e agradecendo a presença de todos. Pauta da 
reunião: 1 planejamento familiar/apresentação do protocolo de saúde da 
mulher e do homem (Enf. Vanessa Insaubralde Pires-coord. da saúde da 
criança). 2 protocolo violência sexual. 3sifilis e sífilis congênita. (Dra 
Jessica Slongo). 4 Relatório anual da gestão 2022 e terceiro quadrimestre 
de 2022 (Coord. de saúde Giulia Stefani Abreu Brey. Primeiro assunto: 

planejamento familiar/apresentação do protocolo de saúde da mulher e do 
homem. A palavra foi passada para a enfermeira Vanessa Insaubralde pires, 
que elaborou um protocolo municipal de saúde familiar que o estado esta 
exigindo, nele esta contendo todos os métodos contraceptivos que esta 
disponível na rede de saúde municipal, tanto para a mulher e homem dentre 
eles (DIU mirena e cobre, inplanon, preservativo feminino/masculino, tabelinha, 
Coito interrompido, injetável, via oral,  laqueadura tubária e vasequitomia). 
Alguns deste procedimentos tem um fluxograma, para passar primeiramente 
para o assistente social, enfermeiros,  seguido do medico e psicólogos (se 
tratando da laqueadura e vasequitomia). Em seguida o protocolo foi aprovado 
por unaminidade. Segundo assunto: protocolo violência sexual, passando a 
palavra para a Dra Jessica Slongo, que apresentou como será feito o 
acolhimento, o enfermeiro de plantão ira classificar  o risco, atender e 
encaminhar aos procedimentos necessários de maneira sigilos, respeitosa e 
ética. Em seguida o protocolo foi aprovado por unaminidade. Terceiro assunto: 
sífilis e sífilis congênita, Dando continuidade a Dra Jessica Slongo explana 
sobre como será o assistência das crianças expostas a sífilis, se a mãe 
reagente teve o correto tratamento durante a gestação e RN apresentar VDRL 
menor do que a mãe, não haverá  necessidade de tratamento. Já a sífilis 
congênita se estiver com o VDRL maior que da mãe, logo terá que fazer outros 
exames e começar o tratamento. E com o avanço da tecnologia na saúde foi 
criado um site chamado SALUS que faz o acompanhamento de crianças 
exposta a sífilis. Quarto assunto: relatório anual da gestão 2022 e terceiro 
quadrimestre de 2022: passando a palavra para a (coord. da saúde) Giulia 
Stefani Abreu Brey, apresentou em tabelas todos os recursos federais que o 
município recebeu , dentre elas alta e media complexidade 118.917,96 
centavos, assistência farmacêuticas 107.837,40 centavos, atenção primaria 
2.477,191,60 centavos e vigilância e saúde 95.516,10 centavos, o município 
tendo uma contrapartida de 15% recurso próprio mensal obrigatório, e foi usado 
24,96% sendo no valor de 12.499 mil. Dotação inicial 16.377,500 reais, dotação 
final 22.388,047 reais, despesas emprenhadas 21.346,160 reais, despesas 
liquidadas 20.234,713 reais e pagas 18.922,520 reais. Dando continuidade 
apresentou os avanços da atenção básica, e se surpreendeu com o aumento 
dos procedimentos clínicos totalizados 269.601 atendimentos, dentre eles 
vacinas, testes rápidos, visitas domiciliar, pré-natais, consultas, administração 
de medicamentos, atendimento odontológico, coleta de sangue, entre outros. 
Esses relatórios são possíveis pela utilização do e-sus que facilita o cadastro e 
fica gravado para ser feito este relatório anual. Não havendo mais nada a se 
tratar, deu-se encerrada a reunião e para constar, eu Ana Lúcia Araujo Baez 
digitei a  presente Ata que vai por mim assinado e demais presentes. 
 

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 24/02/2023 
Deliberação através dos votos dos conselheiros municipais sobre planejamento 
familiar/apresentação do protocolo de saúde da mulher e do homem, protocolo 
violência sexual, sífilis e sífilis congênita, Relatório anual da gestão 2022 e terceiro 
quadrimestre de 2022. 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, dentro de suas competências e 
atribuições conferidas e descritas pelo Decreto Nº 048/2017 e considerando a 
deliberação da plenária da reunião ordinária realizada no dia 24/02/2023. 
RESOLVE:  
Artigo 1º aprovar planejamento familiar e protocolo da saúde da mulher e do 
homem. 
Artigo 2º aprovar planejamento do protocolo da violência sexual. 
Artigo 3º aprovar relatório anual da gestão 2022 e terceiro quadrimestre de 2022. 
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos.  
Aral Moreira – MS, 28 de fevereiro de 2023. 
 

Rodrigo Limeira Fernandes  
Presidente CMS 
Aral Moreira-MS 
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