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Ata da primeira reunido ordinária do ano de 2020 do Conselho Municipal
de Saúde de Cabixi - RO

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (15/01/2020) às 15h
reuniram-se na sala do conselho, nos fundos do posto de saúde São Francisco, Av.
Tupinambás, 2841, centro, seis conselheiros titulares de saúde, três conselheiros
suplentes, conforme assinaturas na lista de presença em livro ATAS; atendendo ao
convite através de Oficio Circular N° 001/2020/CMS, e pelo grupo de WhatsApp do
CMS, com a pauta: Programação Anual de Saúde — PAS — 2020; Programação da
Secretaria para funcionamento da saúde integrada no Município; Informes. Havendo
número legal de participantes o presidente iniciou a reunião desejando as boas vindas
e leu a pauta da reunião. Foi solicitado que a Ata da décima Segunda reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 2019, fosse lida na próxima reunião. O
Presidente colheu as assinaturas dos presentes. Em seguida foi apresentado o Plano
Municipal de Saúde para que se pudesse fazer as adequações do mesmo. Sendo
explanadas as adequações foi-se apresentado a Programação Anual de Saúde do ano
de 2020 para que este fosse aprovado por este conselho. Após o término da
apresentação não houve tempo hábil para que se pudesse haver votação da
programação anual de saúde do município para 2020, ficando, portanto, para a
próxima reunião. O presidente solicitou que para a programação anual de saúde de
2021 seja inserido um orçamento financeiro para as atividades do CMS, a ser colocado
no eixo 5. Quanto a pauta da Programação da Secretaria para funcionamento da saúde
integrada no Município, esta não fora discutida na presente reunião. Passando aos
informes foi verificado que o Posto de Saúde São Francisco, trabalhando por meio de
agendamento está com um período de 13 (treze) dias para marcar a consulta. O
presidente elencou que diante da transferência da Moto que estava sem utilização,
devido seu estado, pelos funcionários da UMS para Secretaria Municipal de
Agricultura, é necessário fazer uma reposição de um veículo com boas condições para
que os funcionários deste local, possam fazer seus deslocamentos a trabalho. Foi
comunicado ao Secretário de Saúde a apresentação do relatório quadrimestral para
fevereiro, na próxima reunião ordinária. O presidente agradeceu a todos pela presença.
Por fim, agendou-se a próxima reunião ordinária deste CMS para o dia 05 de fevereiro
de 2020, as 15h. O presidente agradeceu a todos pela presença. Não havendo nada
mais a constar encerra-se a presente ata que será lida e assinada pelos presentes.
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