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 nº
trezentos e vinte seis (326). Aos sete dias do mês de Agosto de dois mil e
dezoito, 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 (325). A Presidente Tayara fez um convite para os conselheiros
estar fazendo visitas aos UBS e outras instituições de saúde, a mesma
repassará um cronograma dessas visitas. Quanto a confecção das carteirinhas
dos conselheiros foi comunicado pela Coordenação de Compras que já estão
impressas e que serão entregues nessa semana. A conselheira Elisângela
repassou o relatório do Atendimento Oftalmológicos da Semana da Visão pela
ASESP – Associação de Saúde do Estado de São Paulo onde foram
agendados 3.112, porém faltaram 299 e realizaram 49 encaixes, sendo no total
os atendimentos 2.862, sendo dispensados 289 pelos diagnósticos de Pterígio
(36), catarata (109) e glaucoma (6) que foram encaminhados para cirurgias e
que serão agendados de acordo com os critérios aprovados pelos
Conselheiros: 1- Urgência; 2- Idade e 3- Riscos ou complicações. Elisângela
ainda repassou sobre os atendimentos de cirurgias eletivas pelo SUS
realizados no Hospital Samuel Greve que já foram realizados 147 do mês de
abril até a data de hoje. A plenária deliberou sobre as exigências da
apresentação dos relatórios quadrimestrais que sejam apresentadas na data
prevista, a plenária sugeriu que faça um oficio a Secretaria referente ao
assunto. Posteriormente foi repassado um ofício de nº 859/2018 para a
Secretaria Estadual de Mato Grosso (Adriano Okimoto) sobre uma emenda
parlamentar nº 81 no valor de 80.000,00 (oitenta mil reais) do Deputado Gilmar
Fabris na aquisição de uma ambulância, a qual foi aprovada por todos e após
será feito uma resolução. Ulteriormente foi repassado sobre a Pastoral da
Sobriedade pela Conselheira Fátima, estão na fase de formação e estudos e
que funcionará a partir do final desse ano, os membros se reúnem uma vez por
semana no Centro Comunitário, Fátima explicou que a Pastoral da Sobriedade
é um projeto das paróquias brasileiras e que atua na prevenção, intervenção,
recuperação e articulação, buscando parcerias no Conselho Municipal de
Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Nada mais tendo a tratar, encerrou-se
a sessão de lavratura de ata, e Eu, Márcia, assino a presente ata que após ser
lida, será assinada por todos os presentes.
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