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Ata da Centésima Nonagésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Saúde de Bom Conselho - PE, realizada às Dez Horas e Dezessete Minutos, de Nove de 

Março 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 195ª; Correspondências recebidas e emitidas; Oficina de 

Formação para o Controle Social no SUS; Relatório Financeiro do FMS do 3º 

Quadrimestre de 2017 e Relatório de Gestão; Atuação da Comissão de Supervisão e 

Acompanhamento e visitas as Unidades de Saúde; Ambulâncias; Programa do 

Glaucoma suspenso e Assuntos diversos.  Em seguida é apresentada a Ata 195ª a qual 

é aprovada como lida. Foram recebidas as seguintes correspondências: Ofício Circular 

nº 118/2018/CES/PE do Conselho Estadual de Saúde dando informações sobre a 

Oficina de Formação para o Controle Social no SUS, realizada nos dias 07 e 08 de 

Março de 2018, como também toda a despesa com hospedagem, translado e 

alimentação será de responsabilidade do Conselho de origem. E que era 

disponibilizado apenas uma vaga por município, e somente Bom Conselho terá a 

autorização para a participação de 04 representantes.  Foram enviadas as seguintes 

correspondências: Ofício Circular nº 003/2018 para Comissão de Supervisão e 

Acompanhamento encaminhar denuncia recebida que a profissional médica Taciana 

Farias, que atende na Unidade de Saúde Dr. José de França, não estaria atendendo a 

acamados, e no Hospital Municipal não estaria tratando pacientes com o devido 

profissionalismo, e solicita posicionamento no prazo de 30 dias a partir do 

recebimento deste; Ofício nº 02/2018 para a Direção Administrativa do Hospital 

Monsenhor Alfredo Dâmaso, enviando 10 copias do Calendário de Reuniões deste 

Conselho para serem anexadas nos murais do referido Hospital; Ofício nº 03/2018 para 

o Coordenador Municipal de Atenção Básica, enviando 20 copias do Calendário de 

Reuniões deste Conselho para serem anexadas nos murais de todas as Unidades de 

Saúde do município e distritos; Ofício nº 05/2018 para Diretora Municipal de Finanças, 

enviando em anexo fatura do V-Link  provedor de internet, no valor de R$ 119,90, 

referente ao período de 17/12/2017 à 17/02/2018; Ofício nº 11/2018 para Diretora 

Municipal de Finanças, enviando em anexo fatura da CELPE do prédio onde funciona a 

sede deste Conselho no valor de R$ 23,49, com vencimento em 20/02/2018; Ofício nº 

12/2018 para Secretária Municipal de Saúde,  solicitando material para expediente;  

Ofício nº 13/2018 para Diretora Municipal de Finanças, enviar em anexo fatura da 

COMPESA do prédio onde funciona a sede deste Conselho no valor de R$ 40,98, com 
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vencimento em 05/03/2018, e aviso de notificação de débito referente a fatura 

vencida em 05/02/2018 no valor de R$ 40,98;  Ofício nº 14/2018 para Secretária 

Municipal de Saúde, encaminhando denuncia recebida, que no dia 19 de Janeiro de 

2018, a paciente Marcia Valéria Ferreira Silva, foi deixada em Recife pelo motorista 

Jonh Lenor, a paciente já estava na porta do Hospital Barão de Lucena desde ás 12:35 

h e às 16 horas  quando o ônibus se aproximou, ela fez sinal com o braço, ela alega que 

o motorista a viu e baixou a cabeça e seguiu viajem. A referida paciente relata que o 

mesmo motorista em outras ocasiões pediu pra que ela se desloque até a casa de 

apoio ou para o hospital das clínicas. Foi informado ao referido motorista que não 

seria possível tal deslocamento, pois a paciente tem problemas de saúde.  A paciente 

relata que ficou com receio de ligar pra funcionária responsável na secretaria de 

saúde, e que o número que o motorista deixou escrito em um papel não chamava. 

Onde para voltar a Bom Conselho a paciente pegou emprestado o valor de R$ 100,00 e 

veio no ônibus da empresa Cruzeiro. Este Conselho solicita que a paciente em questão 

seja ressarcida do valor gasto, seguindo em anexo dados para ressarcimento, cópia da 

passagem e o contato do motorista; Ofício nº 15/2018 para o Secretário Municipal de 

Infraestrutura, informando que este Conselho recebeu denuncia que os profissionais 

que trabalham realizando o recolhimento de lixo nas ruas estariam atuando sem 

equipamento de proteção individual, e solicita que sejam tomadas as providências 

cabíveis; Ofício nº 16/2018 para o Departamento de Vigilância em Saúde, 

encaminhando denuncia recebida que na Rua Ângela Pessoa de Lucena, nº 69, Bom 

Conselho-PE, os moradores criam dentro de casa vários animais como gatos, 

cachorros, galinhas e coelhos, e que o mau cheiro da residência incomoda os visinhos. 

Como também há informações que tem lixo acumulado no quintal, inclusive ratos 

oriundos desse acúmulo de lixo invadem as residências vizinhas, e solicita que sejam 

tomadas as providências cabíveis e enviar relatório a este Conselho; Ofício nº 17/2018 

para Secretária Municipal de Saúde, solicitar recursos financeiros e transporte, para os 

representantes deste Conselho que irão participar da Oficina de Formação para o 

Controle Social no SUS, que será realizado nos dias 07 e 08 de Março de 2018, na 

Instituição ASCES UNITA, situado na Avenida Portugal, Bairro Universitário nº 584 

Campus 01, auditório 01, Caruaru-PE, informando também que a hospedagem, 

translado e alimentação é de responsabilidade do Conselho de origem;  Ofício nº 

18/2018 para Secretária Municipal de Saúde, enviando em anexo ofício Circular nº 

118/2018/CES/PE, que traz informações sobre a participação na Oficina de Formação 

para o Controle Social no SUS, e a confirmação que foi disponibilizado para este 

município 04 vagas.  Em seguida é passada a palavra para o senhor José Valter Araújo 
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Nunes, o qual participou da Oficina de Formação para o Controle Social no SUS, 

juntamente com as conselheiras Juliana Tenório Veiga da Silva, Claudecione dos Santos 

Silva e Claudilene Silva dos Anjos. Ele relata o quanto foi proveitosa a oficina e o 

quanto seria importante que todos os conselheiros pudessem participar de momentos 

como este.  Quanto ao Relatório Financeiro do Fundo Municipal de Saúde referente ao 

Terceiro Quadrimestre, o conselheiro Thiago Porfírio Donato diz que será entregue a 

Comissão de Análise e Orçamento para emissão de Parecer, sobre o Relatório de 

Gestão está em fase de conclusão. Sobre a atuação da Comissão de Supervisão e 

Acompanhamento o presidente do Conselho pede para que os componentes da 

referida comissão realizem as apurações pendentes e envie parecer por escrito a este 

Conselho, e que qualquer conselheiro pode e deve realizar visitas as Unidades de 

Saúde individualmente. Em seguida é passada a palavra para a vereadora Ivete da 

Silva, a qual relata que as ambulâncias que prestam serviço para o Hospital Municipal 

estão em péssimo estado de conservação inclusive em alguns veículos a sirene não 

funciona, não oferecem nenhum conforto nem segurança para os pacientes e 

profissionais que fazem uso dos serviços, e que teria uma ambulância parada em uma 

oficina por aproximadamente três meses. O conselheiro Thiago Porfírio Donato diz que 

já foi solicitado aos motoristas que a cada plantão façam um relato de quais reparos os 

veículos precisam, e que até a próxima reunião irá trazer uma resposta sobre a 

ambulância que está no concerto. O Plenário delibera que seja enviada Recomendação 

para que a gestão em saúde tome as providências cabíveis. Quanto ao Programa 

Glaucoma o conselheiro Thiago Porfírio Donato diz que participou de uma reunião com 

o Colegiado de Secretários de Saúde e foi informado que o referido Programa foi 

suspenso pelo Governo Federal, devido haver denúncias que em outros Estados estaria 

ocorrendo fraudes na prescrição de colírios para usuários que não teriam necessidade. 

E que as consultas continuam nas Unidades de Referencias no caso do nosso município 

na UPAE e a distribuição de colírios continua na sede da farmácia do Estado em 

Garanhuns.  O conselheiro Zaqueu Enio Pinto Firmino diz que terá um mutirão de 

triagem para catarata ainda neste mês sendo disponibilizadas 500 vagas.   Encerrada a 

pauta, o presidente deste Conselho agradece a presença de todos e dar por encerrada 

a reunião. Eu, Marcio Francisco Bezerra da Silva, Primeiro Secretário, lavrei a presente 

Ata que depois de lida e aprovada será por mim assinada e pelos demais conselheiros 

presentes na reunião. Bom Conselho, Nove de Março de Dois Mil e Dezoito. 


