Ata 04/2020
Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, as dezoito horas e trinta e cinco minutos
de forma virtual, reuniram-se os membros do Conselho Municipal da Saúde para deliberar dos
seguintes assuntos 1.Apreciação do plano de investimentos dos recursos emergenciais federais,
conforme Portaria 1.448 de 29 de maio de 2020. 2. Ofício encaminhado à Secretaria da Saúde. 3.
Assuntos gerais. Iniciou-se a reunião com a fala do presidente dando as boas vindas, passando a
palavra para Catia para que fizesse a explanação da Elaboração do Plano de Trabalho do
Hospital São Roque, após explanação do plano de trabalho foram debatidos os assuntos pertinentes
ao plano e aprovado pelos presentes. Seguindo a pauta Elton explicou sobre os ofícios de nº
01/2020/CMS do Conselho Municipal da saúde enviado para a Secretaria Municipal de Saúde, onde
o debate foi mais evidenciado no item 5 do ofício, que em outra reunião havia sido comentado que
todos os profissionais da saúde teriam passado pelo curso de capacitação, no entanto, o oficio já
dizia que dos 55 entrevistados, 31 não realizaram o curso, 21 não responderam o questionamento e
apenas 3 realizaram a capacitação. Tomando a palavra nos assuntos gerais o presidente solicitou que
o Elton e a Catia falassem sobre a situação do COVID-19 no momento, onde Catia mencionou que
os pacientes foram transferidos antes de serem entubados, que no mês de maio e início de junho o
período foi mais alto, que neste momento não há pacientes internados, existem atendimentos
ambulatoriais e essas pessoas passam o período de quarentena em casa, monitorados. Elton fez o
comentário sobre a aquisição de medicações preventivas ao COVID, onde o município vai
disponibilizar Hidroxicloroquina, azitromicina e a ivermectina, será entregue somente por
prescrição médica através da receita, Elton comentou que o carro de som retornará as ruas para
alertar as pessoas. Ribeiro solicitou que o um membro do conselho fizesse parte do COE (Conselho
de Operações Especiais) e do Comitê de Direcionamento das Bandeiras, sendo assim será enviado
um oficio ao órgão competente. Concluindo o presidente mencionou que o conselho fará a inclusão
no DijiSUS, por que caso não haja a inclusão haverá o corte do passe de Recursos Federais e
Estaduais. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata que será assinada por todos os
presentes.
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