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 (329). Aos dezesseis 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 (328). A Secretária, Marcela comunicou sobre as mudanças de
referências dos exames laboratoriais citopatológicos que anteriormente eram
realizados pelo Hospital Regional passam a ser pactuados no Laboratório
Exame pela Tabela SUS mais a diferença de 17,60 (dezessete reais e
sessenta centavos) cada e, os exames sorológicos que eram realizados pelo
Hospital Regional passam a ser pactuados no Laboratório São Matheus na
tabela SUS, a plenária aprovou por unanimidade. A Conselheira Elisângela
repassou que os cursos de capacitação (Projeto piloto do Conselho Estadual
de Saúde) aos conselheiros ficou marcado para os dias 7, 8 e 9 de dezembro
de 2018 e que vão disponibilizar certificados aos participantes. Na
oportunidade foi feito o convite pela Conselheira Elisângela do Projeto
“Envelhecer Sorrindo”, no dia 24 de outubro às 13:30 horas no CERAPI. Foi
repassado que também na mesma data (24 de outubro) estarão realizando
“Outubro Rosa” no PSF Jardim São Paulo à partir das 8:00 horas, a Secretária
convidou todos a participar desse evento. A plenária sugeriu que faça visitas
nas Unidades Básicas de Saúde dos Assentamentos, Veredinha, Sonho Azul e
nos bairros do município. O Conselheiro Marcos de Jesus repassou que
estarão realizando um trabalho de conscientização pública – “Novembro Azul”,
“Ele mais forte” promoverão um jantar beneficente com palestra e solicitou
apoio da Secretaria e do Conselho – Palestrante do CMS, o evento será
realizado no dia 24 de novembro no Salão da APAE-MIR. Posteriormente foi
sugerido pela plenária que faça um ofício a Secretária Marcela solicitando a
entrega dos relatórios quadrimestrais de ações da Secretaria Municipal de
Saúde em tempo hábil. Eu, Márcia, assino a presente ata que após ser lida,
será assinada por todos os presentes.
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