
 

ERRATA CMS N.º 01/2012                                    JOINVILLE, 15 DE JUNHO DE 2012.

REFERENTE A RESOLUÇÃO N.º 012/2012 DE 07 DE MAIO DE 2012

       RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCÍCIO 
2011

ONDE SE LÊ:

O Conselho Municipal de Saúde, consubstanciado no Parecer nº 12/2012, da Comissão de As-
suntos Internos, por maioria dos votos dos Conselheiros presentes na CCXV 215ª Assembleia 
Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, de 07 de maio de 2012 RESOLVE APRO-
VAR o Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, exercício 2011.

LEIA-SE: 

O Conselho Municipal de Saúde, consubstanciado no Parecer nº 12/2012, da Comissão de As-
suntos Internos, por maioria dos votos dos Conselheiros presentes na CCXV 215ª Assembleia 
Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, de 07 de maio de 2012 RESOLVE APRO-
VAR o Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, exercício 2011, com a se-
guinte ressalva:

- que sejam concentrados esforços para neutralizar as metas não alcançadas. Para isso apre-
sentamos pontos que podem sinalizar o caminho a atual gestão e/ou a outra que a sucederá:

 → Discutir com o poder legislativo a possibilidade de uma política de recursos humanos dife-
renciada para o setor saúde;
 → Investir na informatização do sistema; 
→ Propor aos hospitais a inclusão nos prontuários do item: Local onde ocorreu o acidente, vi-
sando mapear os locais onde se concentram o maior numero de acidentes de trânsito e outros; 
→ Avaliar a forma como vem sendo realizados os processos licitatórios, objetivando resolver 
pequenos problemas, como por exemplo o reparo das bicicletas dos agentes comunitários de 
saúde;
→ Que a Secretaria Municipal de Saúde apresente juntamente com a prestação de contas do 
segundo quadrimestre de 2012 as ações desenvolvidas para atender os itens acima menciona-
dos.
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