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Ata da Ducentésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 

Bom Conselho - PE, realizada às Dez Horas e Vinte Minutos, de Nove de Novembro de 

Dois Mil e Dezoito, na sede do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua Frei 

Caneca, 221, Centro - Bom Conselho - PE. Constatada a existência de quorum foi dado 

início à reunião, pelo Presidente do Conselho, o senhor Sebastião Correia Carneiro. 

Apresentada a Pauta do Dia, foi aprovada como segue: Verificação de Quorum; 

Apresentação da Ata nº 204; Correspondências Recebidas e Emitidas; Adiamento da 

Etapa Macrorregional; Falta de forro de cama no Hospital Municipal; Informes e 

Assuntos Diversos.  Em seguida é apresentada a Ata nº 204ª a qual é aprovada como 

lida.  Foram recebidas as seguintes correspondências: Ofício CES/PE Nº 956/2018 do 

Conselho Estadual de Saúde solicitando o preenchimento do cadastro com atualização 

dos dados deste Conselho; Recebido pelo Email da Secretaria Municipal de Saúde o 

Boletim Arbovirozes com o período de referência de Dezembro de Dois Mil e 

Dezessete à Outubro de Dois Mil e Dezoito; Ofício CES/PE Nº 1000/2018 do Conselho 

Estadual de Saúde, informando o adiamento da II e III Macro Regionais da 9ª 

Conferência Estadual de Saúde, não foi possível as realizações na datas programadas 

visto o processo licitatório não ter sido concluído em tempo hábil, e que a data 

programada para II Macrorregião será dias 09 e 10 de Abril de 2019; Ofício CES/PE Nº 

1073/2018 do Conselho Estadual de Saúde, informando que ocorrerá Reunião 

Extraordinária do referido Conselho no dia 14 de Novembro e convidando todos os 

Conselhos Municipais para participar desse evento e que toda despesa com 

alimentação e translado é de responsabilidade do Conselho de origem. Foram enviadas 

as seguintes correspondências: Ofício nº 69/2018 para o Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Urbanos, solicitando que seja realizada a limpeza do canal 

Papacacinha visto ter acúmulo de lixo e vegetação com porte muito alto causando 

proliferação de insetos; Ofício nº 70/2018 para Diretora Municipal de Finanças, 

enviando em anexo a fatura da CELPE da sede deste Conselho, no valor de 40,93 com 

vencimento em 19 de Outubro de 2018; Ofício nº 71/2018 para Secretária Municipal 

de Saúde, solicitando material para expediente;  Ofício nº 72/2018 para Secretária 

Municipal de Saúde,  solicitando que seja providenciado ajuda de custo e transporte, 

para 11 representantes que irão representar este município na Etapa Macrorregional 

Agreste/Garanhuns da 9ª Conferência Estadual de Saúde, nos dias 06 e 07 de 

Novembro de 2018; Ofício nº 73/2018 para Secretária Municipal de Saúde, informando 

que a Etapa Macrorregional Agreste/Garanhuns da 9ª Conferência Estadual de Saúde 

que seria realiza nos dias 06 e 07 de Novembro de 2018, foi adiada para os dias 09 e 10 

de Abril de 2019, em anexo Ofício CES/PE nº 1000/2018 do Conselho Estadual de 

Saúde;  Ofício nº 74/2018 para Diretora Municipal de Finanças, enviando em anexo a 

fatura da COMPESA da sede deste Conselho, no valor de R$ 41,46 com vencimento em 

05 de Novembro de 2018; Ofício nº 75/2018 para Diretora Municipal de Finanças, 
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enviando em anexo a fatura do VLINK provedor de internet, referente ao período de 

Agosto à Outubro de 2018. Quanto ao adiamento da Etapa Macrorregional, a 

Comissão Organizadora do Conselho Estadual de Saúde informou que serão válidas as 

inscrições que já foram realizadas e as que ainda não foram poderão ser feitas próximo 

ao mês do evento. Em seguida alguns conselheiros relataram que na emergência do 

Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, os leitos estariam passando o dia sem estar 

forrados. O Plenário deliberou que sejam enviadas correspondências para Secretaria 

Municipal de Saúde e para Direção Administrativa do Hospital Municipal, para que tal 

problema seja sanado. Quanto aos informes é passada a palavra para Conselheira 

Juliana Tenório Veiga que convida este Conselho para participar no dia 10 de 

Novembro de 2018 a um evento organizado pelo SEDUC, voltado para trabalhadores 

em saúde que contará com palestras com diversos profissionais na área. Dentre os 

assuntos diversos a conselheira Maria de Lourdes Alves Machado diz que na Travessa 

Mestra Beatriz alguns moradores colocam lixos residenciais em um terreno baldio, 

ocasionando mau cheiro e acúmulo de insetos e roedores.  O Plenário deliberou que 

seja enviada correspondência para o Secretário Municipal de Infraestrutura para que 

se tomem as medidas cabíveis. Encerrada a pauta, o presidente deste Conselho 

agradece a presença de todos e dar por encerrada a reunião. Eu, Selma Machado de 

Oliveira, Secretária Ad Hoc, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será 

por mim assinada e pelos conselheiros presentes na reunião. Bom Conselho, Nove de 

Novembro de Dois Mil e Dezoito.___________________________________________ 
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