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 (327). Aos quatro dias do mês de setembro 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 (326). A Presidente Tayara informou a primeira pauta que é o
esclarecimento do ofício de nº 005/2018 enviado pela Câmara Municipal, que
solicita explicação sobre os materiais odontológicos que estão em falta, a
Secretária, Marcela e a Coordenadora de Compras, Cyntia comunicaram que
estão em andamento (solicitação de compras), e a manutenção dos
equipamentos foram consertados a maioria das cadeiras odontológicas, porém,
no PSF de Sonho Azul terá que fazer uma aquisição de uma nova cadeira.
Ainda neste ofício pede esclarecimento sobre as especialidades do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, que não está suprindo às
necessidades da demanda, e que o município coloca com recursos próprios,
principalmente
as
especialidades:
Neurologista,
Oftalmologista,
Otorrinolaringologista, Cardiologista, Ortopedista e Dermatologista. Marcela
informou que o Estado não está repassando alguns recursos e que o município
não está tendo mais condições de suprir a demanda. Foi sugerido fazer um
ofício ao Consórcio solicitando um relatório sobre os valores cobrados tanto
nos exames como nas consultas. Surgiu também a sugestão de estar reunindo
os Secretários Municipais de Saúde de outros municípios na busca de soluções
referente ao Consórcio. Após foi comunicado pela secretária aos vereadores
presentes (Marinez de Campos, Elias Lopes e Odari José Colombo) que foram
exoneradas duas médicas, uma do PSF da Cidade Tamandaré sendo o motivo
o descumprimento de horário e também das reclamações de atendimento por
conveniência (Atende bem um e outros não) - Dra. Rosângela Lopes Trindade
e no PSF Morumbi (Maria Inez Ayres Correia) por questões de não
atendimento básico (gestante) e não alimentar o sistema do E-SUS. Desta
forma foram contratados Dr. Danillo Henrique L. Leporoni e Dr. Portson
Ochiuto. A Conselheira Luci informou sobre a Hanseníase que está alarmante
a incidência dessa doença no nosso município e que requer muita atenção e
atendimento com médico especializado em Dermatologia. Posteriormente a
Conselheira Elisângela repassou a Portaria de nº 417 de 30 de agosto sobre a
nomeação da CIES - Comissão de Integração de Ensino e Serviços Municipal
de Educação Permanente em Saúde, a Conselheira ainda repassou sobre o
Projeto “Envelhecer Sorrindo” que o mesmo encontra-se parcialmente estático,
aguardando recebimento do restante dos materiais odontológicos por parte da
empresa ganhadora da licitação, bem como a finalização de processo licitatório
para contratação de serviços protéticos conforme previsto no projeto e que por
esse motivo haverá alteração de datas no cronograma de execução.
Na
oportunidade o Conselheiro Valdir sugeriu que realize uma reunião com todos
os médicos das unidades que atende pelo SUS para que sejam orientados na
questão de minimizar os encaminhamentos de exames. Nada mais tendo a
tratar, encerrou-se a sessão de lavratura de ata, Eu, Márcia, assino a presente
ata que após ser lida, será assinada por todos os presentes.
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