
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO 

DIA 10 DE JANEIRO, ÀS 13:30, NA SECRETARIA DE SAÚDE. 

A lista de presença segue ao final da presente ata, de acordo com a manifestação dos 

membros. Estão presentes Cecilia Ap. Xavier de O. França, Ana Paula Soares de Sousa 

Andrade, Lucas Prado Rodrigues, Clarice Zamur Emmanoelli, Michele Ap. Prates Morais 

Dragão, Antonio Carlos Pereira, Débora de Moura Pereira, Lucas Prado rodrigues, Anderson 

Felipe Rossini, Aparecida de Fátima Barros, Cleide Lacerda Nunes, Alessandra Souza, Maria 

Santana Silva Dias, Roque Maurício Rebolo, Edmeia da Silva Santos. Cecilia parabeniza os 

novos membros do Conselho de Saúde, e informa que passará a palavra para Paula, 

administrativo da Secretaria de Saúde, para apresentação dos membros e sua 

representatividade. Paula dá início aos slides, apresentando os nomes dos representantes, 

ao término, Cecilia declara a posse dos membros ao conselho municipal de saúde biênio 

2023/2024. Em seguida é realizado a eleição da Mesa Diretora, foi eleito como Presidente 

Antonio Carlos Pereira, Vice-Presidente Lucas Bueno Prado, 1º Secretária Sabrina Alves de 

Oliveira e 2ª Secretária Ana Paula Soares de Sousa Andrade. As reuniões serão realizadas 

nas últimas quintas-feiras de cada mês, às 13:30. O Regimento Interno foi aprovado pelos 

membros presentes.  É apresentado em slides, sobre a representatividade do Conselho de 

Saúde, o DIGISUS é um sistema de informação para estados e municípios, desenvolvido a 

partir das normativas do planejamento do SUS e da internalização da lógica do ciclo de 

planejamento orçamentário. É possível fazer a gestão dos indicadores de saúde prioritários, 

ter acesso a painéis e gráficos que apresentam esses indicadores que auxiliam no processo 

de planejamento ascendente, entre outros. Plano Municipal de Saúde (PMS) é um documento 

que sistematiza o conjunto de proposições políticas do governo municipal na área de saúde. 

Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento de gestão que anualiza as intenções 

expressas nas metas do Plano Nacional de Saúde (PNS). O Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior (RDQA) é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da 

execução da Programação Anual de Saúde. Deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o 

final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública, na Casa Legislativa. 

Relatório Anual de Gestão (RAG) -  é um dos instrumentos de planejamento do Sistema Único 

de Saúde (SUS). É por meio deste documento que são demonstrados os resultados 

alcançados na atenção integral à saúde, verificando-se a efetividade e eficiência na sua 

execução. Além de subsidiar as atividades de controle e auditoria, também se constitui como 

uma importante referência para o exercício do controle e participação social na gestão do 

SUS. O respectivo Conselho de Saúde (CS) que aprecia o RAG até 31 de maio de cada ano. 

SIOPS – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde, é o sistema 

informatizado, de alimentação obrigatória e acesso público, operacionalizado pelo Ministério 

da Saúde, instituído para coleta, recuperação, processamento, armazenamento, organização, 

e disponibilização de informações referentes às receitas totais e às despesas com saúde dos 

orçamentos públicos em saúde. É no SIOPS que gestores da União, estados e municípios 

declaram bimestralmente todos os dados sobre gastos públicos em saúde. São essas 

declarações que garantem as transferências constitucionais de recursos para a oferta de 

ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde. Sabrina, Secretária Adjunta, informa que logo 

iniciará reformas das unidades Poli Wilson Federzoni e a unidade do Vilarejo. A unidade do 

Vale verde iniciou-se as obras, na Santa Casa também haverá reforma e ampliação. Foi 

informado da localização onde será construído a nova UPA – Unidade de Pronto Atendimento, 

ótima localização, o prédio terá quase o triplo da atual UPA.  Não havendo mais nada a tratar, 

encerrou-se a reunião, a Secretaria de Saúde se coloca à disposição de todos (as). Ata 

lavrada por mim, Ana Paula Soares de Sousa Andrade.  


