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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ATA DA 12 REUNIÃO ORDINÁRIA 

.Ata da 19 Reunião ordinária de 2021 do Conselho Municipal de Saúde do Município 

2.ae Caapor�. Aos seis dias do mês de abril de 2021, nesta cidade, na sala de reunião 

3.da SMS, as 13:30h, reuniram-se os conselheiros de saúde de Caapor�: Amanda 

4Pereira (titular) representante da Gestão; Lidia Lopes de Lima(presidente) 

S.representante dos trabalhadores; Edmilson Nunes da Silva (titular) representante 
6.dos trabalhadores; Rosilene Santos Valentim da Silva (suplente) representante dos 

.trabalhadores; Maria Zuleide Belarmino de Oliveira (titular) representante dos 

8.USuários; Ana Paula Braz (suplente) representante dos usuários e Josilene Galdino da 
9.Silva (suplente) representante dos usuários; A Presidente Lidia Lima iniciou 

10.desejando as boas vindas a todos os presentes, logo em seguida foi facultada a 

11.oportunidade para que os Conselheiros se expressassem, e inicialmente os 

12.Conselheiros Edmilson Silva e Ana Braz questionaram a falta de atendimento do 
13.Dentista da UBS do São Pedro, e a Secretária de Saúde Amanda esclareceu que a 

14.Cadeira do consultório odontológico está com problema e está aguardando a 

15.finalização do processo licitatório que está nos trâmites finais, para logo que o 
16.contrato for formalizado o Prestador do serviço irá iniciar a manutenção dos 

17.equipamentos de odontologia. Aproveitando a oportunidade informou também 

18.que há outros processos licitatórios em fase de conclusão, tais como: médico 

19.hospitalar, injetáveis, 8êneros alimenticios, manutenção, papelaria e medicamentos 
20.éticos e não éticos (psicotrópico); e explicou como funciona a burocracia do 

21.processo licitatório. Em seguida o Conselheiro Edmilson informou que tem visitado 

22.alguns serviços de saúde juntamente com outros conselheiros e questionou a falta 

23.de material de higiene nas UBS, e Amanda citou que já está regular a distribuição 

24.dos materiais de higiene em todos os serviços de saúde, e complementou que 

25.todos os serviços de saúde estão de portas abertas para receberem os conselheiros 

26.na prática do exercicio de fiscalização que Ihes é pertinente. Logo após, a 

27.Conselheira Zuleide questionou sobre a falta de alguns remédios especificos para o 

28.tratamento da COVID-19, e a Secretária Amanda explicou que dos medicamentos 

29.do protocolo de tratamento da COVID-19 usado no Centro de Referência para a 

30.cOvID, o que está em falta é a azitromicina, pois a Secretaria de Saúde não dispõe 

31.de Saldo para compra direta, pois 0 saldo anual para compra direta para este objeto 

32.é de R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais) e já foi utilizado na aquisição de 

33.outros medicamentos, ou seja, o único meio legal de adquirir este medicamento 

34.que está em falta é por meio de licitação, e que devido a burocracia administrativa 

35.de realizar uma licitação é que ocasiona a demora no reabastecimento deste 
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36.medicamento. Em continuação a sua fala, a Conselheira Zuleide perguntou soDre a 

37.ausencia de médico na UBS do Santo Antonio, e Amanda explicou que ja navia 

38.acertado a contratação de uma médica, estava apenas aguardando a finalizaçao do 

59.Kegistro profissional da mesma perante o CRM, porém, foi comunicada na semana 

40.seguinte que a referida médica havia desistido de assumir a vaga no municipio, e 

41.aproveitou para externar a preocupação com a falta de profissionais médicos para 

42.trabalharem na Atenção Básica. Ainda aproveitando a oportunidade Amanda 

43.explicou sobre a equipe da UBS de Cupissura, onde tem recebido algumas queixas 

44.5obre o não cumprimento de horário da médica e da enfermeira, e na oportunidade 

45.a Conselheira suplente Rosilene que também é ACS desta UBS foi convidada para 

46.relatar sobre este fato, e a Conselheira confirmou que a comunidade estava 

47.queixosa a respeito da ausência da médica, e por isto houve o desligamento da 

48.profissional. Em seguida o Conselheiro Edmilson indagou sobre o afastamento de 

49.um determinado ACS da UBS de Cupissura, e Amanda explicou que este funcionário 

50.continua afastado e está aguardando o setor de RH da prefeitura sinalizar o fim do 

S1.periodo do afastamento para que o mesmo seja convocado a retornar ao trabalho. 

52.Em seguida, a Conselheira Zuleide perguntou sobre a ambulância que encontra-se 

53.quebrada, de como está o andamento para fazer o reparo, e Amanda explicou que 

54.está aguardando a chegada de uma peça mecânica para efetuar o conserto. Em 

55.continuidade, Zuleide perguntou como está o andamento da Construção da UBS 

56.nova do Santo Antonio, e a Secretaria Amanda informou que o recurso financeiro já 
57.foi repassado e as obras foram retomadas normalmente. Ainda em continuação,a 

58.Conselheira Zuleide solicitou informações de como está procedendo a vigilância em 

59.saude no que diz respeito as medidas preventivas em detrimento da Pandemia do 

60.COvID-19, e Amanda explicou que a Vigilância Sanitária mantém a fiscalização 

61.cumprindo o Decreto Municipal, e que nos casos dos estabelecimentos como Bar e 

62.similares que não estão atendendo ao horário de funcionamento e as normas de 

63.segurança, esta intervenção ficou a cargo da Policia Militar, e que a Vigilância 

64.Sanitária tem realizado ações de orientação, distribuição de máscara e álcool a 70% 

65.na feira livre, e que apesar de todo o esforço ainda há resistência de algumas 

66.pessoas em cumprir as medidas preventivas. A Conselheira Josilene indagou sobre a 

67.falta de atendimento de odontologia na UBS do Mangabeira, devido a caneta do 

68.dentista está quebrada, e a falta dos exames laboratoriais nas UBS. Não havendo 

69.mais assunto a tratar, foi encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata com 71 

70.linhas, que depois de lida e aprovada será por todos assinada. Caapor�, 06 de 

71.abril de 2021. Lidia Lopes de Lima. 


