
 
 

 

ATA REUNIÃO Nº 6/2022 DE 04/7/2022  

 
Aos quatros dias do mês de julho de 2022 reuniram-se extraordinariamente de forma virtual membros do 

Conselho Municipal de Saúde de Osório/RS (COMUS). A conselheira presidente Denize Amaral, iniciou a 

reunião lendo o parecer da comissão de análise de relatório de gestão do COMUS, relativo ao primeiro 

quadrimestre de 2022, documento este anexado a essa ata. Conselheiro Nézio Marçal sugeriu ao gestor da 

pasta que os questionamentos levantados pela comissão de análise do relatório da gestão sejam respondidos 

posteriormente pela gestão de forma escrita para que fique registrado. Conselheiro Jorge Teixeira questionou 

sobre os estagiários da secretaria de saúde, qual sua qualificação e remuneração. O secretário da saúde, 

Ângelo Renê, explicou sobre os gastos com combustíveis, troca de óleo e filtro dos carros, vans e ambulâncias; 

bem como, sobre os gastos com impressões e impressoras. Falou ainda que a manutenção dos estagiários é 

melhor do que contratar ou fazer concurso para os cargos, que em geral são para atendimento nas recepções 

dos serviços da secretaria da saúde, pois a folha de pagamento com recursos humanos da UPA entrou no teto 

de gastos do município, e que tal decisão prejudicou a nomeação dos concursados. A servidora Roselaine 

explicou sobre os gastos com impressões e impressoras e com os EPI’s e comunicou seu desligamento da 

secretaria da saúde a partir de julho. Conselheiro José Carlos sugere que os questionamentos sobre o 

relatório de gestão sejam respondidos previamente a reunião de votação sobre o mesmo. Após 

esclarecimento de todos os questionamentos, foi aprovado o Relatório de Gestão do Primeiro Quadrimestre 

de 2022, assim como foi aprovado o Relatório Detalhado do Quadrimestre anterior dos Indicadores relativos 

a Programação Anual de Saúde. O segundo tópico da reunião foi o pedido da coordenação da atenção básica 

em saúde, da secretaria da saúde, para que a microárea 31 do ESF Aguapés (bairro Encosta da Serra e Costa 

Verde - KM 97 a 99 da BR101 – 489 pessoas) seja desmembrada da ESF Aguapés para que a população possa 

ser atendida no Posto Médico Central (PMC) que não tem ESF, sendo assim a agente comunitária de saúde 

passa a ser agente do PACS. O pedido surgiu da demanda frequente de usuários do SUS que preferem ser 

atendidos no Posto Central a dirigir-se ao ESF Aguapés. Nézio sugeriu encontrar uma liderança dessa região 

para expressar a opinião da comunidade e Denize pediu mais informações estatísticas sobre a referida 

microárea para que o COMUS possa deliberar sobre essa situação. O próximo tópico foi o pedido de 

aprovação do plano de aplicação de recurso financeiro para comunidade quilombola do Caravágio e 

Aguapés/Morro Alto. Edson sugere que a lista dos equipamentos que serão adquiridos com essa verba seja 

divulgada para este Conselho e para as comunidades envolvidas, sendo aprovado o plano de aplicação de 



recursos para a saúde quilombola. A próxima reunião do COMUS que ocorrerá dia 21 de julho, às 18h30, 

presencial, no Posto Médico Central serão as eleições de uma nova chapa para este concelho. Nézio 

aproveitou para informar que o Tribunal de Contas apontou que alguns membros do COMUS já extrapolaram 

o tempo determinado de 144 meses, sendo necessária a renovação deste conselho. Denize relata que o plano 

de aplicação de uma verba repassada em 2021 pela prefeitura para o Hospital São Vicente de Paulo não 

passou pelo COMUS, portanto o conselho se exime de emitir parecer acerca do referido recurso, como 

solicitado pela Prefeitura Municipal.  Nada mais havendo a tratar, eu, Emanoela Bessa, secretária Ad Hoc, 

lavro a presente ata. 


