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Ata da quarta reunia° ordinária do ano de 2020 do Conselho Municipal de
Saúde de Cabixi (CMS) - RO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (06/05/2020) às 15h
reuniram-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO, Av. Tamoio, 4887,
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° 010/2020/Mesa Diretora/CMS, e pelo grupo de WhatsApp do
CMS, com a pauta: Explanação dos trabalhos da secretaria referente ao coronavirus —
COVID - 19; Apresentação do funcionário para ser o Secretario Executivo do
Conselho; Incremento PAB no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Havendo
número legal de participantes o presidente iniciou a reunião desejando as boas vindas
a todos e com a leitura de algumas ATAS anteriores da reunião. O secretário suplente
colheu as assinaturas dos presentes e foram lidas as ATAS da quarta reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Saúde de 2020. Em seguida o Presidente do Conselho
começou a leitura da 1° pauta e ser falada, com isso foi discutido a possibilidade da
apresentação de um novo funcionário a ser o secretário executivo do Conselho. Com
relação à resposta do oficio apresentado pelo Secretario de Saúde anterior, o sistema
está com todos os funcionários lotados em suas atividades e não possui indicação até o
presente momento e estando aberto a sugestões de alguns nomes no setor
administrativo ou de toda a Secretaria de Saúde. Esse documento poderá ser entregue
ao Ministério Público para que possa notificar a Secretaria de Saúde junto com o
Conselho a se prontificar na escolha desse Secretário Executivo, pois cada servidor
está lotado em suas funções e sobrecarregados devido ao afastamento de outros
funcionários que apresentam quadro de risco e são idosos devem ficar impossibilitados
de trabalharem nessa pandemia do COVID — 19. Em outra fala a Secretaria de Saúde
solicitou o aumento do prazo de entrega do Relatório Anual de Gestão ao Conselho
Municipal de Saúde para o dia trinta de maio do ano de dois mil e vinte (30/05/2020).
Em uma outra Ata comentasse algumas decisões do orçamento para compras públicas
que em partes com o incremento do PAB daria para destinar a compra de material
penso hospitalar. Já outro assunto foi a retomada das reuniões do Conselho, pois o
mesmo é consultivo e deliberativo composto em partes por servidores e alguns
representantes do comércio e população Em uma fala foi mostrado da não
participação do Conselho Municipal de Saúde no comitê contra o COVID — 19 sendo
mesmo fundamental para melhoria das ações. Foi determinado também com relação
ao atendimento a UBS, como está o atendimento da população frente a essa Pandemia
também sobre a reforma de estruturação e ampliação da Unidade de Saúde São
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Francisco que foi feita de acordo com a Planificação da Atenção Primária a Saúde e
está no momento do início das obras de reforma. Em outra fala foi comentado
referente ao atendimento prestado aos pacientes contra a COVID-19 com a criação do
atendimento telefônico e presencial feito pela equipe da Atenção Básica do Município.
Depois da apresentação dos assuntos foi discutida a alteração da data da Audiência
Publica e também da importância da continuidade das reuniões do Conselho
Municipal de Saúde podendo trazer novas ideias e fortalecendo a Secretaria de Saúde
no combate as várias doenças e ao COVID — 19, além de ajudar na busca da proteção,
promoção e prevenção a saúde da população. Por fim, o Presidente agradeceu a todos
pela presença e deixou em aberto o agendamento de uma próxima reunião do CMS.
Não havendo nada mais a constar encerra-se a presente ata que será lida e assinada
pelos present s.
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