Ata 11/2021
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 18 horas de
forma presencial, tendo como local o auditório do Secretaria Municipal da
Saúde, reuniram-se os membros do Conselho Municipal da Saúde – CMS, para
deliberar sobre a respectiva pauta:1-Apresentação do relatório de gestão do 2°
quadrimestre de 2021; 2- Pacientes embriagados na urgência e emergência;
3- Fluxo de atendimento ao idoso (oftalmologista); 4-Panorama Covid-19 e
vacinação no município; 5- Assuntos gerais.
Dando início a reunião a vice-presidente Rosa Maria, deu boas vindas ao
grupo. Diego Carlotto representando a secretaria municipal de saúde
apresentou o relatório de gestão do 2º quadrimestre de 2021 para apreciação
dos conselheiros. Após houve algumas considerações sobre a facilitação de
autorização e execução de exames ao sair da consulta. Está sendo usado o
aplicativo whatsapp para informar quando as receitas estão prontas e possam
ser retiradas, bem como procedimentos que deverão ser feitos .
Os postos do interior de Santa Luiza e Forromeco estão em fase de teste, com
uma enfermeira, duas vezes por semana, juntamente com um dentista, que
atenderá as duas localidades. Na unidade de saúde do Distrito de Arcoverde,
passa a usufruir de laboratórios para a coleta de sangue sem necessitar do
deslocamento até a cidade. Lenice mencionou que sobre o Ofício 277/2021 do
Tribunal de Contas emitido em 15/03/2021, onde esteve em conversa com o
promotor apontando que em breve seria passada as informações requisitadas
pelo Tribunal e Contas do Estado (TCE), essa intimação foi resolvida através
de um e-mail com as respostas sobre o questionamento do promotor. Após a
vice-presidente Rosa, questionou a secretária Lenice sobre os atendimentos de
pessoas embriagadas. A secretaria informou que há um valor repassado ao
hospital, tanto do município quanto do estado, por um programa chamado
“Portas Abertas”. A mesma se prontificou a conversar com a diretora do
Hospital São Roque Sra. Cátia que junto a seus funcionários, ela informe sobre
esse processo. Quanto ao atendimento no fluxo de oftalmologia para idosos,
realizados na cidade de Nova Prata, já está sendo realizado no Hospital São
Roque, onde serão beneficiados pacientes, crianças e idosos que necessitam
de acompanhantes. Sobre a vacinação covid-19 , a cidade está com 100% da

população vacinada com a primeira dose. Em breve chegará doses para
aplicação da terceira dose, a idosos acima de 70 anos e pessoas até 17 anos
com

comorbidades.

Nos

assuntos

gerais

os

comentários

foram

a

parabenização à secretária de saúde Sra. Leneci, pelo grande e belo trabalho
que tem feito junto a nossa comunidade de Carlos Barbosa. Após as
considerações, a vice-presidente Rosa Maria agradeceu a presença de todos
dando por encerrada a reunião. Nada mais havendo a constar encerro a
presente ata que será assinada por todos os presentes.
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