PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE/MT CONSELHO MUNICIPAL
DE SAUDE – CMS - Ata do Conselho Municipal de Saúde de Mirassol D'Oeste/MT,
sob o número trezentos e trinta quatro (334). Aos cinco dias do mês de fevereiro de
dois mil e dezenove, às 7:00 horas nas dependências da sala do Conselho, na
Secretaria Municipal de Saúde, iniciou-se a Reunião ordinária com oração e a leitura
da ata anterior (333). A Presidente Tayara apresentou o oficio de nº 05/2019 do
Laboratório São Matheus que encaminhou uma cópia do Alvará Sanitário, após
analisar o documento, em seguida foi aprovado pela plenária. A Presidente
comunicou aos Conselheiros sobre a Conferência Municipal de Saúde, teremos que
realizar até Abril de 2019. A Presidente leu as orientações sobre a realização da
Conferência, após discussão foi escolhida a data no dia 05 de abril 2019 das 7:30 às
17:00 horas, local ainda a ser escolhido e o tema “Democracia e Saúde: Saúde como
Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”, sendo os eixos: I Saúde como
Direito; II Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); e III
Financiamento adequado e suficiente para o SUS e após discussão ficou definido pela
plenária que a comissão organizadora da Conferência Municipal de Saúde será
composta pelos conselheiros: Tayara, Elisângela, Fátima e Valdirene. Posteriormente,
foi explanado pela Presidente sobre a obrigatoriedade da implantação da Ouvidoria
Municipal do SUS, conforme Lei Complementar de nº 096 de 13 de abril de 2010
embasado no Artigo 12 Seção V e o Regimento Interno do CMS, sendo esta aprovada
por unanimidade. Em seguida, a Secretária Marcela falou sobre um valor de Emenda
Parlamentar de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) que possibilitará nas
aquisições de duas (02) ambulâncias e um (01) microônibus com acessibilidade, os
conselheiros presentes sugeriram que a prioridade seja a aquisição do microônibus e
após vistoria in loco das UBS será decidido sobre a questão das aquisições das
ambulâncias com o saldo reprogramado. A Secretária, na oportunidade falou sobre o
horário de funcionamento da UBS do Distrito de Sonho Azul que será das 7:00 às
13:00 por motivo dos atendimentos dos produtores rurais que chegam após as 10:00
horas para consultar, se não surtir resultado, em seis meses voltará a funcionar como
anteriormente. Após foi colocado em pauta o PAD (Processo Administrativo
Disciplinar) da Agente Comunitária de Saúde – C. V. Ficou aprovado pelo CMS e
posteriormente será feito uma Resolução de recomendação ao Prefeito para medidas
cabíveis ao que o caso requer. Posteriormente foi apresentado o oficio de nº
20/AGSUAS/SES/2019 – Auditoria Geral do SUS – Farmácia Básica do município de
Mirassol d’Oeste, realizaram uma visita de forma orientativa no ano de 2018 e que
terão que fazer algumas readequações necessárias. Posteriormente foi repassado
sobre a Mudança de Gestão do Hospital Samuel Greve, a Secretária explicou que
estão realizando uma auditoria e que mediante as mudanças ocorridas, ela continuará
administrando o hospital até conclusão da auditoria e esclareceu que não haverá
diminuição no atendimento da população e comunicou que o pagamento dos
funcionários do Hospital entrou na folha de pagamento no mês de janeiro, na
oportunidade o conselheiro Lázaro declarou-se contrário a exoneração do ex diretor do
HSG, até que se apresente resultados da auditoria que foi instaurado para apurar
irregularidades segundo as declarações da Secretária de Saúde e solicitar
documentações referente a exoneração. Sugestão da plenária de estar cobrando da
Secretária o relatório quadrimestral para a próxima reunião. O Conselho aprovou por
unanimidade a contratação do profissional Dr. Perez e seu auxiliar e enfermeiro,
Cícero, Coordenador Estadual de Hanseníase. Nada mais a relatar, encerrou a sessão
de lavratura de ata, e eu, Márcia, assino o presente ata que após ser lida, será
assinada por todos os presentes abaixo relacionados:
Márcia de Freitas Sippel Souza
Tayara Gleide Betete Santana
Elisângela Vicentini Fazolo da Silva
Maria Divina Martins da Silva
Valdirene Pasqueto Perez

Marcela Cristina Colombo Martins
Lazaro Lucas de Souza
Luci Sebaldeli
Marcos de Jesus da Silva
Luciene Ferreira
Valdir José Ribeiro

