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Ata da segunda reunião ordinária do ano de 2020 do Conselho Municipal 

de Saúde de Cabixi - RO 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (05/02/2020) às 15h 
reuniram-se na sala do conselho, nos fundos do posto de saúde São Francisco, Av. 
Tupinambás, 2841, centro, cinco conselheiros titulares de saúde, três conselheiros 
suplentes, conforme assinaturas na lista de presença em livro ATAS; atendendo ao 
convite através de Oficio Circular N° 002/2020/CMS, e pelo grupo de WhatsApp do 
CMS, com a pauta: Votação de aprovação da Programação Anual de Saúde — PAS — 
2020; Repasse de incremento do PAB em dezembro; Informes. Havendo número legal 
de participantes o presidente iniciou a reunião desejando as boas vindas e leu a pauta 
da reunião. O 1° secretário colheu as assinaturas dos presentes e foram lidas as atas da 
décima Segunda reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 2019 e da 
primeira reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 2020. Em seguida o 1° 
Secretário leu oficio 0101/2020-1aPJCO, da promotoria de justiça do estado. Após a 
leitura o presidente do CMS colocou em votação a aprovação da Programação anual 
de Saúde — PAS de 2020, que não fora aprovada na primeira reunião ordinária. A qual 
fora aprovada por todos. Prosseguindo a conselheira Lucimar informou que não houve 
tempo hábil para a apresentação do Repasse de incremento do PAB recebido em 
dezembro ao conselho, ficando o mesmo para a próxima reunião. Foi informado que o 
WhatsApp do Posto de Saúde São Francisco encontra-se ativo. Dando Seguimento o 
presidente cobrou quanto a forma de execução da centralização das Unidades Básicas 
de Saúde. Sendo levantada a questão, quanto ao cuidado dos acamados residentes no 
município a conselheira maria aparecida sugeriu uma comissão para acompanhamento 
dos mesmo a qual foi formada pelos conselheiros: Allison, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes e José Antonio, conselheiro suplente representante do SINDSEF. Por fim, o 
presidente agradeceu a todos pela presença. E agendou-se a próxima reunião ordinária 
deste CMS para o dia 04 de março de 2020, as 15h. Não havendo nada mais a constar 
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