
Prefeitura Municipal de 	Conselho municipal de 

CABIXI SAU DE 
Ata da oitava reunião ordinária do ano de 2020 do Conselho Municipal de 

Saúde de Cabixi - RO 

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (02/09/2020) às 15h 
15min, reuniram-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Cabixi - RO, Av. 
Tamoios, 4031, centro, seis conselheiros titulares de saúde, dois conselheiros 
suplentes e cinco convidados, conforme assinaturas na lista de presença em livro 
ATAS; atendendo ao convite através de Oficio Circular N° 021/2020/Mesa 
Diretora/CMS, e pelo grupo de VVhatsApp do CMS, com a pauta: Esclarecimentos 
sobre atendimento medico da equipe de saúde do Posto de Saúde Samaritano; 
Apresentação do 30  Relatório Quadrimestral de 2019; Aprovação do Relatório Anual 
de Gestão (RAG) de 2019; Análise quanto a Aquisição de uma Ambulância Tipo D 
(UTI), com recursos do COVID. Havendo número legal de participantes o presidente 
iniciou a reunião desejando as boas vindas a todos, colhendo as assinaturas dos 
presentes, e com a leitura da ATA anteriores da reunião. Em seguida o presidente 
elencou que o atendimento nos Postos de Saúde pela médica, Dr. Tania, está sendo 
feito de modo que dificulta o atendimento à população. Esclarecendo Elena, 
coordenadora da atenção básica, disse que a médica passará a atender no posto de 
saúde do Estrela a cada quinze dias. Diante da apresentação do 3° Relatório 
Quadrimestral de 2019 e do Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2019 pela 
conselheira Lucimar, estes foram aprovados por todos os presentes. A Secretária de 
Saúde e o Sr. Prefeito, Silvênio de Almeida apresentaram ao conselho a possibilidade 
de aquisição de uma Ambulância Tipo D (UTI), com recursos do COVID. Diante 
desta apresentação o Conselheiro Felipe salientou que há falta de orçamento para 
outros materiais, tais como materiais penso e medicamentos. O presidente João 
Gilberto salienta sua posição contrária a aquisição da ambulância pois utilizando este 
orçamento para esta aquisição pode haver uma falta de orçamento para outras 
aquisições. Diante da apresentação, a aquisição fora aprovada com a ressalva de que a 
administração não deixe faltar orçamento para que se faça outras contratações ou 
aquisições essenciais para a Saúde. Dando seguimento Lucimar informou a todos 
sobre a aquisição dos materiais para a saúde na escola e João Gilberto explanou sobre 
o atendimento no Guapore. Por fim, o presidente agradeceu a todos pela presença. E 
agendou-se a próxima reunião ordinária deste CMS para o dia 07 de outubro de 2020, 
as 15h. Não havendo nada mais a constar encerra-se a p 	nte 	ue 	á lida e 
aninada pelos presentes. 
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