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 vinte oito (328). Aos dois dias do mês de outubro 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 (327). A Presidente Tayara informou a primeira pauta que é a
Prestação de contas do 1º e 2º quadrimestres das contas da Secretaria
Municipal de Saúde, após ser apresentado pela equipe da J. C. Excelência –
Assessoria e Consultoria em Saúde, causando discussões e dúvidas acerca
do assunto e que foram respondidas pela empresa e, posteriormente os
conselheiros aprovaram por unanimidade. Na oportunidade a Conselheira Luci
Sebaldeli repassou que irão realizar uma campanha no dia 28 próximo e que
precisa de recursos humanos (agentes de endemias) para poder desenvolver o
trabalho com doenças infectocontagiosas com mais eficácia. Foi sugerido que
faça um oficio ao Hospital de Câncer de Barretos referente aos exames que
foram realizados na campanha da carreta em junho deste ano. A Secretária
Marcela comunicou que a Secretaria Municipal de Saúde está firmando uma
parceria com o Laboratório São Mateus para exames laboratoriais.
Posteriormente a Conselheira, Elisângela repassou sobre o Plano Municipal de
execução 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, cursos de capacitação que foram aprovados para que
sejam executados no município, explicou ainda que serão dois dias de cursos
(16 horas) e que irão trazer conselheiro do Conselho do Estado para ministrar o
curso. Os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade. O Conselheiro
Marcos de Jesus apresentou que desenvolverão um trabalho de
conscientização pública – “Novembro Azul”, promoverão um jantar beneficente
com palestra e solicitou apoio da Secretaria e do Conselho, o evento será
realizado no dia 24 de novembro no Salão da APAE-MIR. Ulteriormente o Sr.
Cleitson Aparecido Gonçalves falou sobre o trabalho voluntário que a
Associação “Mobilizar para Ajudar” com (150 membros) que realizam reformas
no Hospital Samuel Greve com o apoio da sociedade miradolense. O prefeito,
Euclides Paixão, presente na reunião esclareceu sobre a situação do Hospital
Samuel Greve que precisa prestar contas para que haja o recebimento do AIH
(Autorização de Internação Hospitalar), esse recurso vem da União, para isso,
o prefeito explicou que é fundamental alimentar o sistema, a fim de que não
haja percas nem ao município e nem ao Hospital, o Tribunal de Contas do
Estado vem notificando desde 2013 que teriam que realizar concurso público e
que o edital está sendo elaborado e que os 37 funcionários do hospital
receberão o fundo de garantia previsto na lei. Eu, Márcia, assino a presente
ata que após ser lida, será assinada por todos os presentes.
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