Prefeitura Municipal de

CABIXI

Conselho Municipal de

SAÚDE

Ata da sexta reunião ordinária do ano de 2020 do Conselho Municipal de Saúde de

Cabixi (CMS) - RO
Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte (01/07/2020) às 15h reuniram-se no
Auditório da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO, Av. Tamoio, 4887, centro, oito conselheiros
titulares de saúde, três conselheiros suplentes e três convidados, conforme assinaturas na lista de
presença em livro ATAS; atendendo ao convite através de Oficio Circular N' 017/2020/Mesa
Diretora/CMS, e pelo grupo de WhatsApp do CMS, com a pauta: Apresentação e apreciação do
relatório do I° quadrimestre de 2020, Atendimento medica a pessoas com suspeita de Covid 19,
Renovar decreto de composição do conselho, RAG 2019,PAS 2021,Reprogramação de recurso,
Retorno de atendimento para consulta no posto de saúde. Havendo número legal de participantes o
presidente iniciou a reunião desejando as boas vindas a todos e com a leitura da ATA anteriores da
reunião. O secretário suplente não colheu as assinaturas dos presentes, pois o livro não foi trazido a
reunião. Em seguida o farmacêutico Felipe fez uma explanação dos remédios que receberam na
farmácia e também para tratamento da Covid 19 (ivermectina) que devem ser usados em pacientes
contaminados e preventivo em familiares para não acabar logo. Foi apresentado o P relatório
quadrimestral (janeiro, fevereiro,março e abril) acrescentado duas paginas que faltava discutido e
deixou a desejar nos requesito impressão, inconsistência de dados de pessoas falecidas no hospital,
números de ACS ativos, identificação de quem forneceu os dados e falta de padronização no
relatório dos centros de saúde. Ficando assim da administração imprimir outro com as devidas
correções e postar no grupo do vvtssap dos conselheiros para apreciação e aprovação na próxima
reunião. O conselheiro Gilberto pediu explicação do atendimento a pessoas suspeitas de Covid 19 na
central de atendimento, Lidier o coordenador da atenção básica explicou: estar atendendo na sala do
conselho que fora emprestada temporariamente fazendo testes, orientações e no prédio da academia
de ginástica que fica em frente ao hospital o atendimento que precisa de internação. Completou
também que já retomou o atendimento no posto de saúde já que a barreira sanitária já não esta mais
fimcionando e os profissionais disponíveis, Este conselho recebeu impresso da administração o RAG
2019 (relatório anual de gestão) e o PAS 2021(plano anual de saúde) porem não foram apreciados
pela plenária deste conselho. Lurdes falou a necessidade de renovar o decreto da composição do
conselho, (secretaria de saúde e membros faltosos). E como os horários estão avançados enceramos o
trabalho ficando a pauta: Reprogramação de recursos para a primeira pauta da próxima reunião que
ocorrerá dia 5 de Agosto no mesmo local e horário. Não havendo nada mais a constar encerra-se a
presente ata que será lida e assinada pelos presentes.
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