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

Bom Conselho - PE, realizada às Dez Horas e Vinte Minutos, de Quatro de Janeiro de 

Dois Mil e Dezenove, 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 206; Correspondências Emitidas e Recebidas; Nova 

composição deste Conselho para Março de 2019; Infestação de cobra cascavel e 

solicitação de mais fichas para atendimento odontológico para comunidade 

Quilombola Lagoa da Pedra; Equipamentos obrigatórios para ambulância; Carro que 

estava a serviço da epidemiologia agora está a serviço da secretária de agricultura; 

Cumprimento de horário para reuniões deste Conselho e Assuntos Diversos.  Em 

seguida é apresentada a Ata nº 206ª a qual é aprovada como lida.  Foram enviadas as 

seguintes correspondências: Ofício nº 83/2018 para O Departamento de Vigilância em 

Saúde, informando que foi recebida denuncia que no final da Rua 15 de Novembro, 

Nesta, no terreno da senhora Claudia, existe uma pocilga que incomoda os moradores 

das ruas vizinhas com o mau cheiro, e solicita que sejam tomadas as medidas cabíveis;  

Ofício nº 84/2018 para Secretária Municipal de Saúde, nos seguintes termos: 

considerando que em Reunião Ordinária ocorrida em 06 de Julho de 2018, foi 

informado a este Conselho através do representante da Gestão que uma empresa 

terceirizada atuaria na área da Saúde neste município, solicita informações oficiais 

sobre a atuação da referida empresa, como também que seja enviada cópia do Termo 

de Parceira; Ofício nº 01/2019 para Secretária Municipal de Saúde, solicitando material 

para expediente; Ofício nº 02/2019 para Diretora Administrativa  enviando em anexo a 

fatura do provedor de internet. Foram recebidas as seguintes correspondências: Ofício 

nº 02 da Associação Quilombola Izabel do Sítio Lagoa da Pedra, solicitando em caráter 

emergencial a revisão da Política de Saúde da referida comunidade, em se tratando de 

atendimento odontológico, visto serem disponibilizadas semanalmente no PSF no 

Distrito de Rainha Izabel apenas duas fichas para atendimento. Informando também a 

existência de uma quantidade excessiva de cobra cascavel na mesma localidade e em 

locais de plantio, e por medida de segurança pedem que fosse realizada a visita do 

órgão competente responsável pelo meio ambiente.  Em seguida o presidente diz que 

a Nova Composição deste Conselho será formada em Março de 2019, o assunto será 

divulgado nos meios de comunicação, e pede para que os conselheiros busquem em 

suas bases que seja realizado o processo de eleição e que sejam enviadas a este 

Conselho as documentações necessárias. É passada a palavra para a senhora Jamatielle 

Tavares da Silva, a qual relata que na comunidade Quilombola Lagoa da Pedra, nos 

locais de plantio são capturadas por dia em torno de 17 cobras cascavel, onde houve o 

óbito de um cachorro minutos após ser atacado por uma cobra, e solicita providencias 
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cabíveis dos órgãos competentes, como também solicita que sejam disponibilizadas 

mais fichas para atendimento odontológico para referida comunidade visto as duas 

vagas que são oferecidas semanalmente serem insuficientes para a demanda. O 

Conselheiro Thiago Porfírio Donato diz que para que o estado disponibilize para o 

município o soro para combater o veneno em humanos é necessário que se tenha 

notificações de acidentes. O Plenário deliberou que sejam enviadas correspondências 

para o Departamento de Vigilância em Saúde e para Coordenação de Atenção básica 

para providencias cabíveis. Quanto a equipamentos obrigatórios para ambulância, é 

passada a palavra para o vereador Gilmar Rodrigues de Oliveira que questiona se nas 

ambulâncias que foram entregues a população no mês de Dezembro tem os 

equipamentos necessários para remoção de pacientes, visto ter presenciado no 

hospital municipal a espera por uma ambulância para remoção de um paciente que 

teve parada cardíaca, chegar da cidade de Íati, e questiona também o porquê as 

ambulâncias novas não tem placa. O Conselheiro Thiago Porfírio Donato diz que há 

ambulâncias de simples remoção e há uma ambulância S10 que tem espaço adequado 

para acondicionar equipamentos os quais já foram adquiridos, para remoções de casos 

graves como uma semi UTI, no caso do paciente em questão era necessário uma 

ambulância adequada para remoção devido à gravidade do caso, a ambulância do 

SAMU disponibilizada a este município vem apresentando problemas constantes, 

mesmo porque ela está em funcionamento deste 2012, é natural os dados causados 

pelo tempo de uso, quando há necessidade são deslocadas ambulâncias de outros 

municípios para dar suporte. O Governo Estadual já publicou a Portaria para troca das 

ambulâncias do SAMU. Quanto ao emplacamento das ambulâncias novas, as 

documentações estão prontas, todas tem seus documentos e seguro, estão esperando 

apenas chegar as placas para instalação. Em seguida é passada a palavra para o 

conselheiro Marcio Francisco Bezerra da Silva, o qual relata que o veículo Hanger que 

estava à disposição do Departamento de Vigilância em Saúde, foi remanejado para 

outro setor, sem prévia comunicação por parte do gestor. Foi disponibilizado outro 

veículo para o referido departamento, mas se permanecesse os dois seria muito 

melhor para o desenvolvimento dos trabalhos. O Plenário delibera que seja enviada 

correspondência para Gestão em Saúde solicitando informações sobre o destino do 

transporte em questão. Quanto ao cumprimento de horário para início das reuniões 

deste Conselho, que na maioria das vezes começa muito tarde devido à espera para 

formação de quorum, o presidente solicita mais uma vez dos conselheiros que os 

mesmos cumpram o horário estabelecido. Dentre os assuntos diversos foi questionado 

a gestão sobre o não cumprimento dos ciclos dos programas de combate a Dengue e 

de combate a esquistossomose, passada a palavra para o senhor Fabio Belo o mesmo 

diz que há uma necessidade de recursos humanos visto o quadro de servidores está 

defasado a muitos anos, e que com a abertura do concurso espera-se que essa 
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situação seja resolvida, o município já contratou a quantidade de servidores que está 

dentro das possibilidades mesmo assim com o crescimento populacional do município   

fica mais de duas mil residências sem realizar a visita do Agente por ciclo. 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 conselheiros 

presentes na reunião. Bom Conselho, Quatro de Janeiro de Dois Mil e 

Dezenove.______________________________________________________________ 
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