
O Conselho Municipal de Saúde de Barra Bonita realizou na tarde de quarta-feira (25), a sua 

primeira reunião deste ano nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Inicialmente a 

Secretária da Saúde Nilva Baú Boss desejou boas vindas a todos os membros do CMS, Prefeito 

Municipal Moacir Piroca, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Gilmar Meneguzzi e 

salientou a importância de ser representante do Conselho de Saúde, que é um órgão de caráter 

deliberativo e permanente. Segundo a presidente do Conselho, Elisabete Vaz dos Santos Dresch 

informa que dará sequência aos trabalhos como Presidente. Em seguida repassando a palavra ao 

Contador Emerson que apresentou Prestação de Contas até o Terceiro Quadrimestre de 2016 o 

município cumpriu com a determinação da legislação Federal, aplicando 22,85%, sendo que o 

limite mínimo constitucional preconizado de 15%. Secretária Nilva comentou sobre a 

contratação através do Processo Seletivo de Técnica de Enfermagem Fabiana Delevatti para 

atuar na Unidade de Saúde da Linha 13 de Maio. Na oportunidade informou que a Ameosc 

realizará Processo Seletivo no dia 09 de abril onde consta cargo de Agente Comunitário de 

Saúde para Micro Área 04. Na oportunidade, foi comentado que para a próxima reunião será 

realizado levantamento dos procedimentos com demanda reprimida, como consultas com 

especialistas, cirurgias eletivas e exames. Informado sobre a implantação do E-SUS, programa 

gratuito fornecido pelo Ministério da Saúde. Informado sobre o Aditivo do Hospital São Lucas 

de Guaraciaba e Ginecologista e Obstetra Dr Miguel Neme Neto até dia 31/03/2017. Na ocasião 

foi repassado o Decreto nº 904/2017 da composição dos novos membros do Conselho Municipal 

de Saúde. Levantado a questão da Unidade de Saúde Central que necessita pintura interna e 

externa, pois há alguns anos que a estrutura não recebe manutenção. As coletas de exames 

laboratoriais retornam no mês de Fevereiro e permanecem na quarta-feira manhã, sendo que na 

ultima do mês na Unidade de Saúde da Linha 13 de Maio. Comunicado ao Conselho a criação de 

um Caderno de Registro para situações de sugestões e reclamações de usuários.  

Já as reuniões do Conselho, ocorrem sempre na última quarta-feira de cada mês, no período da 

tarde.  

 


