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 trinta um (331). Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e
dezoito, às 7:00 horas nas dependências da sala do Conselho, na Secretaria
Municipal de Saúde, iniciou-se a Reunião extraordinária com oração e a leitura
da ata anterior (330). A Presidente do Conselho, Tayara comunicou que
recebeu o ofício de nº 1089/2018/PROJUS/CIV-MDO da Promotoria Pública de
Mirassold’Oeste MT convocando a Presidente e os Conselheirospara uma
Audiência Pública que será realizada no dia 28 de novembro de 2018 às
18h00min horas no FORUM, cujo tema será “Condições de atendimento à
população ofertadas pelo Hospital Samuel Greve e pela Secretaria de Saúde:
Atendimento geral e atendimento à Gestante”. O Conselheiro Hector comentou
que o Hospital terminou a reforma e referente ao AIH (Atendimento de
Internação Hospitalar) que ainda não fora liberado e que nesses últimos dias
tem tido um número bem expressivo de ambulatório (viroses) e falou sobre o
grande anseio que é a aquisição de aparelho de ultrassom através de licitação.
Sugestão da plenária que teria que ser duas prestações de contas (pronto
atendimento e internações). Em seguida a Conselheira Fátima, apresentou
sobre Novembro\Azul que haverá palestra no Centro Comunitário Jesus de
Nazaré com o Dr. Eduardo Marques, Médico Oncologista sobre “Prevenção do
Câncer e Qualidade de Vida”, será no dia 30 de novembro às 19:30 horas.
Posteriormente o Conselheiro Lázaro comunicou sobre os pacientes que
tiveram sequelas na Caravana da Transformação que façamos uma
investigação sobre as complicações desses atendimentos e procurar
resoluções cabíveis. Para finalizar, o Conselheiro Marcos, comentou sobre o
Jantar Beneficente (Novembro Azul) que será realizado na APAE – MIR no dia
24 de novembro às 19:00 horas. Nada mais a relatar e eu, Márcia, assino a
presente ata que após ser lida, será assinada por todos os presentes.
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