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Ata da Ducentésima Décima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Saúde de Bom Conselho - PE, realizada às Dez Horas e Dois Minutos, de Cinco de Julho 

de Dois Mil e Dezenove, na sede do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua Frei 

Caneca, 221, Centro - Bom Conselho - PE. Constatada a existência de quorum foi dado 

início à reunião, pelo Presidente do Conselho, o senhor Sebastião Correia Carneiro. 

Apresentada a Pauta do Dia, foi aprovada como segue: Verificação de Quorum; 

Apresentação da Ata 212ª; Correspondências Emitidas e Recebidas; Parecer da 

Comissão de Supervisão e Acompanhamento;  Saúde Bucal no município; Infestação de 

mosca varejeiras no mercado de carne; Buscativa dos pacientes de psicologia; Médico 

para as unidades de saúde; Oficio sobre TFD não respondido e Assuntos Diversos.  Em 

seguida é apresentada a Ata 212ª a qual é aprovada como lida.  Foram recebidas as 

seguintes correspondências: Ofício Circular CES/PE nº 859/2019, do Comitê Executivo 

da Comissão Organizadora da 9ª Conferência Estadual de Saúde, convidando os 

delegados eleitos deste município para 16ª Conferência Nacional de Saúde, para 

participarem de uma reunião com todos os delegados eleitos no âmbito estadual que 

será realizada no dia 19 de Julho de 2019, em Brejinho –PE; Ofício Circular CES/PE nº 

922/2019, do Conselho Estadual de Saúde, em atenção às recomendações da 

Comissão Executiva, reforça a importância da participação dos Conselhos no processo 

de construção da política de Saúde, e convida este Conselho para participar de sua 

Reunião Ordinária, lembrando que toda despesa com translado e alimentação é por 

conta do Conselho de origem.  Foram enviadas as seguintes correspondências: 

Resolução nº 001/2019 de 07 de Junho de 2019, para Secretaria Municipal de Saúde, 

nos seguintes termos: O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, com base em suas 

competências regimentais e nas atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 de 19 de 

Setembro de 1.990, pela Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1.990, pela Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde de nº 453 de 10 de Maio de 2012, e pela Lei Municipal de 

nº 1.369 de 04 de Janeiro de 2008, em sua 212ª (Ducentésima Décima Segunda) 

Reunião Ordinária, ocorrida em 07 de Junho de 2019. Resolve: I – Aprovar o Projeto 

para credenciamento de 02(duas) Equipes do NASF modalidade 1 e 04 (quatro) 

Equipes de Saúde Bucal no município de Bom Conselho;  Resolução nº 002/2019 de 07 

de Junho de 2019, para Secretaria Municipal de Saúde, nos seguintes termos: O 

Plenário do Conselho Municipal de Saúde, com base em suas competências 

regimentais e nas atribuições conferidas pela Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1.990, 

pela Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1.990, pela Resolução do Conselho Nacional 

de Saúde de nº 453 de 10 de Maio de 2012, e pela Lei Municipal de nº 1.369 de 04 de 

Janeiro de 2008, em sua 212ª (Ducentésima Décima Segunda) Reunião Ordinária, 

ocorrida em 07 de Junho de 2019. Resolve: I – Aprovar a Programação Anual da Saúde-

2019; Ofício nº 62/2019 para Diretora Municipal de Finanças, enviando em anexo a 

fatura da Celpe, do prédio onde funciona a sede deste Conselho, no valor de R$ 67,43 
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com vencimento em 17/06/2019; Ofício nº 63/2019 para o Departamento de Vigilância 

em Saúde, enviando denuncia recebida, que no distrito de Logradouro dos Leões 

estaria a aproximadamente um ano e meio sem receber visita da Vigilância Sanitária. O 

denunciante informou que comprou biscoito vencido em uma padaria localizada no 

centro do referido distrito e refrigerante (cola-cola) vencido em uma lanchonete 

próxima ao cemitério, o denunciante disse também que questionou a dona da 

lanchonete o porquê estaria vendendo mercadoria com data de validade vencida, 

segundo ele, a senhora informou que comprou a mercadoria supracitada na 

distribuidora São Marcos já com a validade vencida, e solicitando que sejam tomadas 

as medidas cabíveis; Ofício nº 64/2019 para a Secretária Municipal de Saúde, 

solicitando que seja providenciado ajuda de custo e transporte Bom Conselho /Recife/ 

Bom Conselho, para conselheira Claudecione dos Santos Silva, que irá representar este 

município na 16ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada  em Brasília-DF, 

nos dias 04 à 07 de Agosto de 2019, em anexo o Ofício Circular CES/PE Nº 783/2019, 

que trás a relação oficial dos delegados eleitos para referida Conferência;  Ofício nº 

65/2019 para a Secretária Municipal de Saúde, solicitando que seja providenciado 

ajuda de custo para conselheira Claudecione dos Santos Silva e transporte para os 

representantes deste município, que irão participar de uma reunião com os delegados 

eleitos no estado de Pernambuco para 16ª Conferência Nacional de Saúde, o evento 

será realizado no dia 19 de Julho de 2019, em Brejinho – PE, em anexo o Ofício Circular 

CES/PE Nº 859/2019, e programação;  Ofício nº 66/2019 para o Coordenador 

Municipal de Saúde Bucal, convidando a se fazer presente na próxima Reunião 

Ordinária deste Conselho, que será no dia 05 de Julho de 2019, em sua sede situado na 

Rua Frei Caneca, 221, Centro, com início previsto para às 9:30, para tirar dúvidas do 

Plenário sobre o Programa de Saúde Bucal neste município;  Ofício nº 67/2019 para 

Diretora Municipal de Finanças, enviando em anexo a fatura da Compesa do prédio 

onde funciona a sede deste Conselho, no valor de R$ 41,35 com  vencimento em 

05/07/2019;  Ofício Circular nº 001/2019 para Comissão de Supervisão e 

Acompanhamento, encaminhando denuncia recebida que no dia 18 de Maio de 2019, 

uma paciente de 64 anos (idosa), residente na serra dos Martins, foi realizar um exame 

de ultrassom de abdômen total no Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, pelo 

profissional médico Marlúcio, foi orientada pela funcionária Fernanda que deveria 

tomar bastante água. Quando a paciente ficou com a bexiga cheia, disse a referida 

funcionária que estaria pronta para o exame, sua ficha era número 25 e já tinham 

realizados os exames, as pacientes com as fichas 28 e 29, mesmo assim a funcionária 

disse que a paciente deveria aguardar 10 pessoas realizar os exames. A paciente 

relatou que foram colocadas 05 pacientes dentro da sala de ultrassom de uma só vez, 

quando a paciente supracitada insistiu que não estaria suportando a necessidade de 

esvaziar a bexiga, foi colocada para dentro da sala somando 06 pacientes 
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(mulheres),só após que realizam o exame aguardam do lado de fora da sala, e quando 

chegou sua vez de realizar o exame a funcionária supracitada colocou 05 pacientes 

(homens) dentro da sala, a paciente disse que necessitou expor parte do corpo para 

realização do exame na presença desses 05 homens, e que foi uma situação 

constrangedora, e sentiu muito envergonhada, para facilitar a visita da Comissão, a 

secretaria deste Conselho,  teve a informação que terá atendimento com o profissional 

médico Marlúcio, nos dias 15 e 29 de Junho, com início às 7:30 h, sem horário 

determinado pra acabar, podendo se estender no período da tarde e início da noite. 

Em seguida a Comissão de Supervisão e Acompanhamento, apresenta o parecer nos 

seguintes termos: A Comissão de Supervisão e Acompanhamento no dia 17 de Maio de 

2019, visitou os usuários do SUS, Maria Lúcia Domingos e José Vamberto Silva em sua 

residência na Rua Presidente Café Filho Nº 90, e quanto às demandas que os usuários 

trouxeram foi constatado o seguinte: Quanto a medicação da filha do casal (busonid 

de 50 mg e Rinosoro de 0,9) que desde Novembro de 2018 não conseguem adquirir os 

medicamentos na farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, também não podem 

comprar pois estão desempregados. Até a data da visita continuam sem conseguir 

adquirir os medicamentos, a Comissão em contato com o servidor responsável pela 

distribuição dos medicamentos informou, que o medicamento busonid 50 mg  chegou 

na SMS e como a demanda é muito grande já acabou a remessa. Maria Lúcia Domingos 

informou que no ano de 2016 deixou na Secretaria Municipal de Saúde uma guia pra 

solicitação de exame de ressonância e após algum tempo de espera, foi informada que 

tal solicitação não se encontrava nos arquivos da referida Secretaria.  A paciente 

estava insegura em deixar novamente outra guia quando procurou este Conselho, mas 

no dia da visita foi confirmado que a guia já tinha sido encaminhada para Secretaria 

Municipal de Saúde. Maria Lúcia Domingos faz uso (carbamazepina 200 mg), e 

informou que interrompe o tratamento devido a falta do referido medicamento na 

Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, chegou a ficar até um mês e meio sem a 

medicação. Foi constatado pela Comissão que foi adquirido o medicamento, a usuária 

não toma regularmente conforme a prescrição, foi questionada o porquê não procura 

os serviços de saúde antes do medicamento acabar, e a paciente não soube responder. 

José Vamberto Silva, é diabético e faz uso de insulina, ele disse que algumas vezes 

interrompia o tratamento pois tinha dificuldade em adquirir a seringa para aplicação 

na Secretaria Municipal de Saúde. No dia da visita foi informado que foram adquiridas 

18 seringas. Conclusão: Devido às dificuldades que a família encontrou em dar 

continuidade em seus tratamentos de saúde, esta Comissão Recomenda que a Equipe 

de Saúde que assiste a referida família intensifique a atenção oferecida.  No dia 23 de 

Maio de 2019 a conselheira Rose Meri Ferraz Tenório, entrou em contato com o 

servidor Bruno, responsável pela distribuição dos medicamentos na Farmácia do 

Municipal, e informou que a medicação Busonid encontrava-se no estoque. A referida 
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conselheira orientou os pais da paciente a se dirigir a referida Farmácia para aquisição 

do medicamento. No dia 28 de Maio os pais da paciente estiveram na sede deste 

Conselho para saber informações quanto ao medicamento Rinosoro 9%, a conselheira 

Rose Meri Ferraz Tenório em contato com o Farmacêutico Neto, e informou que a 

medicação encontrava-se no estoque da Farmácia Municipal. A referida conselheira 

orientou os pais da paciente a se dirigir a referida Farmácia para aquisição do 

medicamento, que adquiriram a quantidade suficiente para 03 meses.  Quanto às 

outras demandas que foram enviadas a referida Comissão serão apuradas em breve. 

Quanto a Saúde bucal neste Município o presidente diz que o senhor  Tarsício Ricardo 

Ramalho, coordenador municipal de Saúde Bucal, esteve na sede deste Conselho no 

dia 02 de Julho de 2019, atendendo a solicitação, e justificando que não poderá estar 

presente na reunião Ordinária devido a compromissos que não poderão serem 

cancelados, e se colocou a disposição para dar esclarecimentos. Foi perguntado sobre 

o atendimento dos pacientes do PASCS, ele disse que por estar a pouco tempo na 

função, ainda está em fase de organização dos setores, e que pretende localizar uma 

USF, ele propõe a Unidade de Saúde Mãe Rainha, para em um dia a cada 15 dias 

atender aos referidos pacientes. Quanto as emergências, que são prioridades, por 

enquanto procurar a enfermeira Jessica para encaixe em qualquer outra Unidade que 

tenha atendimento odontológico. Para demais atendimentos será com os Agentes de 

Saúde da área do PACS. Sobre vagas para Comunidade Quilombola Lagoa da Pedra, Ele 

disse que com o credenciamento de mais 04 Equipes de Saúde Bucal, será possível 

disponibilizar uma Equipe para Lagoa der São José, e a medida que for sobrando vagas, 

vai dar para atender onde tem mais demanda, também está pra ser adquirido uma 

Unidade de Saúde Bucal Móvel, que em breve estará atendendo as comunidades mais 

distantes. Quanto ao atendimento para Lagoa de São José e caldeirões, ele disse que 

estão sendo disponibilizadas vagas para essas comunidades, na Unidade de Saúde Arié 

Marinho, nas Segundas e Terças-feiras. Quanto a disponibilizar vagas para pacientes 

especiais e com prioridade, Ele disse que com a implantação do CEO (Centro de 

Especialidade Odontológica) vai suprir toda deficiência no atendimento no município, 

e que cabe aos Agentes de Saúde, buscar vagas para que tais pacientes não demorem 

tanto tempo para conseguir atendimento. Ele ainda relatou que a mais de dois anos 

realiza um trabalho filantrópico no Sitio Amargoso, na Associação Maria, onde atende 

muitas pessoas que pagam uma taxa de R$ 30,00(Trina Reais) para procedimentos 

mais complexos, alguns são realizados sem custo algum.  O presidente diz que é 

importante que os conselheiros saibam dessa informação, pois no futuro poderá haver 

algum questionamento quanto ao trabalho filantrópico que o senhor Tarsício Ricardo 

Ramalho realiza, por ele estar ha três meses como Coordenador Municipal de Saúde 

Bucal. Sobre Infestação de mosca varejeiras no mercado de carne, o conselheiro João 

Romualdo da Silva diz que constatou tanto no Mercado Municipal de Carnes quanto na 
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feira do peixe, na rua Frei Caneca, estariam com infestação de moscas varejeiras, e que 

muitas mercadorias ficariam expostas aos insetos e sendo comercializadas 

normalmente em seguida. O Plenário delibera que seja enviada correspondência para 

que a Vigilância Sanitária tome as providências cabíveis. Em seguida é passada a 

palavra para o senhor Carlos Alberto Lopes Arosemena, que fala sobre a necessidade 

da Buscativa para pacientes de psicologia, nos setores do Hospital Monsenhor Alfredo 

Dâmaso, o Plenário delibera que seja enviada correspondência com o assunto para 

Gestão em Saúde.  Sobre médicos para as Unidades de Saúde da Família, a conselheira 

Claudecione dos Santos Silva, diz que haviam algumas Unidades que estavam sem 

atendimento do profissional médico, e pergunta se já foram resolvidas tais questões. O 

Plenário delibera que seja enviado ofício para Secretaria Municipal de Saúde dar as 

devidas explicações.  Quanto ao ofício nº 55/2019 recebido pela Secretaria Municipal 

de Saúde em Oito de Maio de 2019, que não foi respondido até o momento, o Plenário 

delibera que seja enviado novamente. O conselheiro José Marciano Pereira de Souza 

diz que a paciente Valmira da Silva, necessita fazer viagens para Recife-PE, para dar 

continuidade de seu tratamento contra o câncer e que ao procurar a Secretaria 

Municipal de Saúde para agendar viagem para o dia 30 de Julho de 2019, foi informado 

que não há vagas disponíveis. O Plenário delibera que seja enviada correspondência 

para Secretaria Municipal de Saúde tomar as providências cabíveis para que a referida 

paciente não perca sua consulta.  Dentre os assuntos diversos o conselheiro 

Claudelício Alves de Araújo diz que a escola São Pedro, que está desativada, há entulho 

e acúmulo de lixo, servindo de criatório para insetos. O Plenário delibera que seja 

enviada correspondência para Secretaria Municipal de Infraestrutura para que sejam 

tomadas as providências cabíveis. Delibera também que seja enviada correspondência 

para o Coordenador Municipal de Atenção Básica, informar de forma oficial o nome 

do(a) Agente Comunitário de Saúde que atua na Rua Frei Caneca. Encerrada a pauta, o 

presidente agradece a presença de todos, e dar por encerrada a reunião. Eu, Marcio 

Francisco Bezerra da Silva, Primeiro Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida 

e aprovada será por mim assinada e pelos conselheiros presentes na reunião. Bom 

Conselho, Cinco de Julho de Dois Mil e Dezenove. ______________________________ 
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