
Ata da 263º (ducentésima sexagésima terceira) Reunião Ordinária do Conselho Municipal
de Saúde – CMS de Lucas do Rio Verde/MT. Ao quinto dia do mês de maio de dois mil e
vinte e  um (2021),  às 07h43m, reuniram-se ordinariamente  os  membros do Conselho
Municipal de Saúde, no Auditório dos Pioneiros - Paço Municipal. Estiveram presentes os
seguintes  membros:  Keli  Aparecida  Fernandes  Paludo  (Representante  suplente  da
Secretaria  Municipal  de  Saúde),  Lais  Marinheiro  Seixas  (Representante  Suplente  da
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social),  Vanessa  Tamião  de  Lima  Land
(Representantes  Suplente  da  Fundação  Luverdense  de  Saúde),  Antônio  Valderico  de
Moraes Júnior (Representante titular da AMELUV – Associação Médica Luverdense),
Katiuscia  Zago  (Representante  suplente  da  ABO  –  Associação  Brasileira  de
Odontologia), Karime Souto Gonçalves Javorski (Representante titular do SINSERPM –
Sindicado  dos  Servidores  Público  municipal),  Lucy  Maria  de  Araújo  Kerhhoff
(Representante suplente do SINSERPM – Sindicado dos Servidores Público municipal),
Loreni  Alves  Ferreira  Santiago  Serafim  (Representante  Titular  da  Associação  de
Moradores), Silviany Miranda Carvalho (Representante suplente do Rotary Club),  João
Salvador  de  Freitas  (Representante  Titular  do  COMEL),  Gisele  Aparecida  Grigoletto
Mendes (Representante Titular Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE),
Fábio  do  Nascimento  Silva  (Representante  titular  da  OAB),  Sra.  Daniela  Pelissari
representando o setor financeiro da Secretaria de Saúde e Laura Tonial representante da
Fundação Luverdense de Saúde.  A reunião foi presidida pela presidente Karime Souto
Gonçalves  Javorski,  que  dá  início  com a  leitura  da  ata  262  a  qual  foi  aprovada  por
unanimidade.  Pauta  1:  Aprovação  da  Prestação  de  Contas  do  Contrato  126/2018
referente  aos  Serviços  Médicos  Hospitalares,  de  Diagnóstico  e  Terapia  por  meio  de
estabelecimento de parceria com a Fundação Luverdense de Saúde, no período de 16 de
março de 2021 a 15 de abril de 2021, no valor de RS 835.000,00 (oitocentos e trinta e
cinco  mil  reais).  Foi  descrito  o  Parecer  16/2021  da  Comissão  Permanente  de
Acompanhamento do Contrato, falou-se dos valores e números de atendimentos. Passe-se
aprovação,  sendo  aprovada  por  todos.  Pauta  2: Apresentação  da  aplicabilidade  dos
recursos  relacionados  ao  covid-19,  a  sra  Daniela  informa  passo  a  passo  de  como  os
conselheiros podem encontrar as informações de recursos recebidos pelo Município nos
portais  do  Governo  Federal,  Estadual  e  até  no  próprio  site  da  Prefeitura.  Após  a
conselheira Keli fala como está sendo a vacinação, adesão das doses da vacina, informa
sobre números de vacinação, que não estamos com falta de doses e como funcionará a
próxima etapa, explica também sobre as perdas técnicas que acontecem por frasco, onde
deveriam ser tiradas 10 doses, porém nem sempre é possível atingir as 10 doses de 0,5 ml,
ficando um restante que varia de 0,1 a 0,4 ml, realidade de muitos municípios do país. Os
conselheiros sanaram suas dúvidas sendo de muito proveito a todos as explicações. Pauta

3: Passa-se a palavra para a sra. Laura Tonial que representa a Fundação Luverdense de
saúde para explanar detalhes referente ao Projeto de Banco de leite Humano em parceria
com Rotary Club que terá funcionamento nas dependências do Hospital São Lucas, fala-
se  sobre  o  projeto  e  plano de  ação  para  recebimento dos valores  a  título  de emenda
parlamentar dos Deputados Xuxu Dalmolin no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) e do Deputado Dr. João no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos quais já
foram aprovadas na Lei Orçamentaria de 2021. Passe-se a aprovação, sendo aprovado por
todos. Pauta 4: A conselheira Karime faz a leitura do Ofício 213/2021/SMS – referente a
indicação de representante para compor a CIES municipal, no qual a conselheira Silviany

Ata da 263º CMS - 05/05/2021

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



se manifesta para representar este conselho, sendo aprovado por unanimidade. Devido ao
período  extenso  de  duração  da  reunião  a  última pauta  que  seria  votação  do segundo
secretário(a) deste Conselho fica para a próxima reunião conforme acordado por todos os
presentes.  A reunião terminou as  09h8m. Eu Rayane Tamilles da Silva  Pereira  Sena,
lavrei a presente ata contendo 52 (cinquenta e  duas) linhas, que seguirá com assinatura de
todos  os  participantes.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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