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Ata da Ducentésima Décima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 

Bom Conselho - PE, realizada às Nove Horas e Cinquenta e Oito Minutos, de Cinco de 

Abril 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 nº 209; Correspondências Emitidas e Recebidas; Nova 

composição do Conselho; Eleição da Mesa Diretora e Comissões; Seminário da 9ª 

Conferência Estadual de Saúde; Realização da Reunião Ampliada; Unidade de Saúde da 

Parmalat; Unidade de saúde do são Rafael; Unidade de saúde da Rua 15 de novembro; 

Terreno baldio com alguns vasos sanitários com acumulo de água; Entrega das 

Unidades de Saúde e CMAEES; Reforma do Hospital Municipal; Piso dos ACES E ACES e 

Assuntos diversos. Em seguida é apresentada a Ata 209ª a qual foi aprovada como lida. 

Foram enviadas as seguintes correspondências: Ofício nº 16/2019, para o 

Departamento de Vigilância em Saúde, enviando informações recebidas quanto ao 

surgimento de cobras cascavel na Comunidade Quilombola Izabel Lagoa da Pedra, há 

plantio no Sítio Mugumba nas terras de Marlene, que fica entre 6 a 7 quilômetros de 

distância da Lagoa da Pedra, lá trabalham entre 16 e 20 pessoas, foram capturadas 17 

cobras em apenas um dia, no outro dia houve mais 08 à 10, e todos os dias surgem 

mais cobras cascavel, há plantio também na Lagoa Queimada, nas terras de Valdino, 

que fica aproximadamente entre 6 a 8 quilômetros de distancia da Lagoa da Pedra essa 

região faz parte do estado de Alagoas, lá trabalham de 17 a 22 pessoas da 

comunidade, 04 cachorros foram picados por serpentes e vieram a óbito, na Lagoa da 

Pedra já foram encontradas 06 cobras na porteira da entrada, nos terreiros de alguns 

moradores e no local onde há uma lagoa foram encontradas 2 ou 3 cobras, em todas 

essas regiões supracitadas tem um índice muito grande de cobras cascavel tanto novas 

quanto velhas, quanto a predadores naturais não são vistos nessas regiões cobras 

pretas, o lagarto teiú é raríssimo de ver e outras espécies de lagartos não são vistos, foi 

solicitado que quando algum órgão for fazer visita avisar com antecedência para ser 

possível reunir alguns moradores para dar mais informações; Ofício nº 17/2019 para 

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

onde funciona a sede deste Conselho no valor de R$ 41,30, com vencimento em 05 de 

Março de 2019; Ofício nº 18/2019 para Secretária Municipal de Saúde, solicitando 

material para expediente; Ofício nº 19/2019 para Diretora Municipal de Finanças, 

enviando em anexo a fatura do VLINK provedor de Internet, no valor de R$ 119,80, 

referente aos meses de Fevereiro e março de 2019; Ofício nº 20/2019 para Diretora 

Municipal de Finanças, enviando em anexo a fatura da CELPE do prédio onde funciona 

a sede deste Conselho, no valor de 63,30, com vencimento em 20/03/2019; Ofício nº 

21/2019 para Secretária Municipal de Saúde, solicitando que seja providenciado ajuda 
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de custo e transporte para os representantes deste conselho que irão participar do 

Seminário Preparatório da 9ª Conferência Estadual de Saúde, que será realizado no dia 

21 de Março de 2019, em Garanhuns – PE; Ofício nº 22/2019 para Secretária Municipal 

de Saúde, solicitando que seja enviado a este Conselho a Programação Anual para 

2019, Relatório de Gestão 2018, e lembrando que na Reunião de 03 de Maio de 2019 

deverá ser apresentado o Relatório Financeiro do Primeiro Quadrimestre de 2019; 

Ofício nº 23/2019 para Secretária Municipal de Saúde, solicitando mais vez respostas 

dos Ofícios nº 84/2018 recebido em 02 de Janeiro de 2019 e Ofício nº 81/2018 

recebido em 08 de Dezembro de 2018;  Ofício nº 24/2019 para o Comitê Executivo da 

9ª Conferência Estadual de Saúde, enviando os nomes das representantes que irão 

participar do Seminário Preparatório da 9ª Conferência Estadual de Saúde, em 

Garanhuns – PE, no dia 21 de Março de 2019, Juliana Tenório Veiga como trabalhadora 

em Saúde e Claudecione dos Santos Silva como Usuária do SUS; Ofício nº 25/2019 para 

o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, solicitando 

que seja indicado 02 (dois) representantes, sendo um Titular e um Suplente para 

composição deste Conselho no biênio de 2019/2021, e enviar Ofício com os nomes dos 

indicados até 04 de Abril de 2019, a posse da Nova Composição será dia 05 de Abril de 

2019; Ofício nº 26/2019 para a Secretária Municipal de Saúde, solicitando que seja 

indicado 04 (quatro) representantes, sendo dois Titulares e dois Suplentes para 

composição deste Conselho no biênio de 2019/2021, enviar Ofício com os nomes dos 

indicados até 04 de Abril de 2019, a posse da Nova Composição será dia 05 de Abril de 

2019; Ofício nº 27/2019 para Secretária Municipal de Saúde e para o Departamento de 

Vigilância em Saúde,  encaminhando denuncia recebida por um morador do Bairro 

Loteamento José Araújo Tenório, o mesmo relata que esteve no Departamento de 

Vigilância em Saúde por três vezes este ano, inclusive no dia de hoje 22 de Março de 

2019, solicitando que seja realizado inspeção em um deposito de lixo no referido 

bairro, e nas três tentativas foi informado que não tem veículo disponível para que 

seja realizada tal inspeção, este Conselho questiona se a distância entre a sede do 

Departamento de Vigilância em Saúde e o bairro supracitado necessita de veículo para 

fazer inspeção;  Ofício nº 28/2019 para Diretora Municipal de Finanças, enviando em 

anexo a fatura da COMPESA do prédio onde funciona a sede deste Conselho, no valor 

de 41,30 com vencimento em 05/04/2019; Ofício nº 29/2019 para Secretária 

Municipal de Saúde,  enviando em anexo a Nota Técnica nº 2/2019-CGAIG/DAÍ/SE/MS, 

que trás orientações sobre a elaboração do Relatório Anual de Gestão 2018 e envio 

para este Conselho de Saúde, foi enviado também para o email da Secretaria 

Municipal de Saúde;  Ofício nº 30/2019 para Secretária Municipal de Saúde, solicitando 

material para expediente; Ofício nº 31/2019 para Secretária Municipal de Saúde, 

enviando em denuncia recebida que o veículo ranger que foi doado pelo Ministério da 

Saúde, para os serviços da Vigilância em Saúde, estaria desviada dos serviços do 
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referido departamento e estaria fazendo o translado da Equipe de Saúde da família 

para o Distrito de Rainha Izabel, o denunciante comunicou que caso  tal problema não 

seja sanado ele mesmo fará a denuncia ao ministério público em Garanhuns-PE;  Ofício 

nº 32/2019 para Secretária Municipal de Saúde e para o Departamento de Vigilância 

em Saúde,  enviando em denuncia recebida que na Distribuidora São Marcos estariam 

vendendo produtos com data de validade vencida como fuba e café, e solicitando que 

sejam tomadas providências cabíveis;  Recomendação nº 001/2019 de 01 de Março de 

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

de Saúde de Bom Conselho - PE, com base nas atribuições que lhes são conferidas, 

pela Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 

1990, 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 209ª Reunião 

Ordinária ocorrida em 01 de Março de 2019 e, Considerando que a Unidade de Saúde 

da Família Dr. José de França Rocha, localizada no bairro da Parmalat, encontra-se sem 

o portão no muro da entrada, Considerando que foi constatado pessoas usando drogas 

e praticando atos libidinosos no terreno da referida Unidade, Recomenda: Que sejam 

feitos os reparos necessários o mais breve possível;  Recomendação nº 002/2019 de 01 

de Março de 2019, para o Chefe da Guarda Municipal, nos seguintes termos: O 

Conselho Municipal de Saúde de Bom Conselho - PE, com base nas atribuições que lhes 

são conferidas, pela Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 

de Dezembro de 1990, 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 

209ª Reunião Ordinária ocorrida em 01 de Março de 2019 e, Considerando que a 

Unidade de Saúde da Família Dr. José de França Rocha, localizada no bairro da 

Parmalat, encontra-se sem o portão no muro da entrada, Considerando que foi 

constatado pessoas usando drogas e praticando atos libidinosos no terreno da referida 

Unidade, Recomenda: Que seja realizada patrulha na referida Unidade de Saúde; 

Recomendação nº 003/2019 de 01 de Março de 2019, para a Secretaria Municipal de 

Saúde, nos seguintes termos: O Conselho Municipal de Saúde de Bom Conselho - PE, 

com base nas atribuições que lhes são conferidas, pela Lei nº 8.080 de 19 de Setembro 

de 1990, pela Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, 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 209ª Reunião Ordinária ocorrida em 01 de Março de 

2019 e, Considerando que há relatos de usuários dos SUS esperando muitos meses 

para conseguir uma vaga para atendimento odontológico, Considerando que é por 

direito na quantidade de fichas distribuídas para atendimentos odontológicos sejam 

destinadas 5% (cinco por cento) para população prioritária como gestantes, idosos e 

pessoas com deficiência, Recomenda: Que seja garantido o direito ao atendimento 

odontológico a todos os que procuram, e que sejam garantidos os materiais 
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necessários para os atendimentos.  Foram recebidas as seguintes correspondências:  

Convites para participar das inaugurações da Unidade de Saúde da Família, no Sítio 

Angico, da Unidade Básica de Saúde,no Sítio Feijão e do Centro Municipal de 

Atendimento Especializado em Educação e Saúde;  Ofício nº 003/2019 da Associação 

Quilombola Izabel do Sítio Lagoa da Pedra, informando que a comunidade decidiu por 

unanimidade indicar a senhora Jamatielle Tavares de Silva para participar da nova 

composição deste Conselho para o próximo biênio;  Ofício Circular CES/PE nº 117/2019 

do Conselho Estadual de Saúde, solicitando a indicação de 03 representes  deste 

Conselho para participar da Seminário Preparatório da 9º Conferência Estadual de 

Saúde, agendado para 21 de Março de 2019, em Garanhuns-PE;  Nota Técnica nº 

2/2019-CGAIG/DAI/SE/MS, trazendo orientações sobre a elaboração do Relatório 

Anual de Gestão 2018; Ofício Circular CES/PE nº 336/2019 do Conselho Estadual de 

Saúde, para reforçar a importância da participação dos Conselhos no processo de 

construção da política de saúde, convida este Conselho a participar de suas reuniões, e 

informam que toda despesa com alimentação traslado e hospedagem é por conta do 

Conselho de origem; Ofício nº 33/2019 do Departamento de Vigilância em Saúde, em 

resposta ao ofício nº 27/2019 enviado por este Conselho, informando que foram 

realizadas acareações entre agentes sanitários para dirimir dúvidas a cerca da 

veracidade e do registro da referida denúncia, apuraram que a mesma não consta nos 

registros de reclamações e/ou atendimento de denúncias, isto é, para efeitos de 

inspeção sanitária, tal denúncia aparentemente, não consta como tendo sido feita, e 

assim não tinham conhecimento da mesma, uma vez que  a mesma não fora feita não 

há como realizar as diligências  necessárias, como não ouve identificação do agente 

público que segundo o denunciante, teria atendido esta demanda não tiveram como 

confrontar o questionamento feito a imputar as penalidades legais prescritas, caso 

fosse confirmada a denúncia, informam também que a cobertura das 

denuncias/reclamações é realizada em dias específicos para não conflitar com os dias 

de inspeções programações e/ou atividades das outras vigilâncias, e ainda, que no 

caso de localidades que não demandem um deslocamento acentuado e a necessidade 

da remoção de produtos, insumos e similares, o atendimento as mesmas pode ser 

realizado tanto na modalidade veicular quanto na transeunte, para melhor servidor a 

população, solicitam a informação completa do endereço denunciado e da natureza da 

denúncia, de modo que possam realizar a inspeção sanitária a tempo de sanar os 

eventuais prejuízos; Ofício SDSTC nº 123/2019, da Secretaria de desenvolvimento 

Social, Trabalho e Cidadania, indicando os representantes para com por o quando de 

membros deste Conselho para o próximo biênio, como titular a senhor Silmara Karla 

Ferreira Barbosa e como suplente o senhor Jeová dos Santos Filho;  Ofício nº 03/2019 

da Paróquia de Jesus, Maria e José, indicando os representantes para compor o 

quando de membros deste Conselho para o próximo biênio, como titular a senhora 
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Audália Barros da Silva, como suplente o senhor Claudelício Alves de Araújo;  Ofício nº 

01/2019 da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, indicando como representante o 

Reverendo Alexander Oliveira Paes, para compor o quadro de membros deste 

Conselho para o biênio 2019/2021;  Ofício  DPRCA/SMSBC nº 022/2019 da Diretoria de 

Planejamento, Regulação, Controle e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, 

informando os nomes para compor o quadro de membros para o próximo biênio, 

como titular Thiago Porfírio Donato, como suplente Zaqueu Enyo Pinto Firmino, como 

Titular Franklin da Silva Tenório e como suplente Antonieta Karla de Carvalho Araújo;  

Ofício nº 001/2019 da Associação Bom Conselhense dos Deficientes, indicando os 

nomes dos membros da referida associação junto a este Conselho para o biênio 

2019/2021, como titular João Romualdo da Silva e como suplente Andreia Almeida 

Silva Pereira.  O presidente informa que o senhor Diógenes de Figueiredo Torres não 

poderá assumir a vaga como trabalhador em Saúde neste Conselho, visto exercer 

cargo de confiança no Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, a entidade reconduziu a 

conselheira Maria de Lourdes Alves Rodrigues Machado, e que os representantes da 

AMACS foram reconduzidos. O plenário delibera que seja realizado o processo de 

eleição da Mesa Diretora e Comissões. O quadro de membros deste Conselho para o 

biênio 2019/2021 ficou com a seguinte composição: Representantes da Gestão: titular 

Thiago Porfírio Donato, suplente Zaqueu Enyo Pinto Firmino, titular Franklin da Silva 

Tenório, suplente Antonieta Karla de Carvalho Araújo, titular Silmara Karla Ferreira 

Barbosa e suplente Jeová dos Santos Filho.  Representantes dos Trabalhadores em 

Saúde: titular Maria Lúcia Tavares, suplente Maria de Lourdes Alves Rodrigues 

Machado, titular Marcio Francisco Bezerra da Silva, suplente Rose Meri Ferraz Tenório, 

titular Juliana Tenório Veiga e suplente José Marciano Pereira de Souza. 

Representantes dos Usuários do SUS: titular Sebastião Correia Carneiro, suplente 

Alexander Oliveira Paes, titular Ângela Maria Tomás da Silva, suplente Gildete 

Salustiano Alves, titular Claudilene Silva dos Anjos, suplente Jamatielle Tavares da 

Silva, titular João Romualdo da Silva, suplente Andreia Almeida Silva Pereira, titular 

Claudecione dos Santos Silva, suplente Amanda do Nascimento Silva, titular Audália 

Barros da Silva e suplente Claudelício Alves de Araújo.     Passada a palavra ao Plenário 

para as indicações para formação da Mesa Diretora. Foram eleitos por unanimidade: 

Presidente Sebastião Correia Carneiro, Vice presidente Thiago Porfírio Donato, 

Primeiro Secretário Marcio Francisco Bezerra da Silva, Segunda Secretária Claudilene 

Silva dos Anjos e Secretária Executiva Selma Machado de Oliveira.  As Comissões 

permanentes ficaram com a seguinte composição: Comissão de Análise e Orçamento - 

Thiago Porfírio Donato, Franklin da Silva Tenório e José Valter Araújo Nunes; Comissão 

de Supervisão e Acompanhamento - Thiago Porfírio Donato, José Valter Araújo Nunes, 

Claudecione dos Santos Silva, José Marciano Pereira de Souza e Rose Meri Ferraz 

Tenório;  Comissão de Comunicação Social e Imprensa – Juliana Tenório Veiga, João 
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Romualdo da Silva e Rose Meri Ferraz Tenório; Comissão de Intersetorialidade de 

Políticas Públicas - Ângela Maria Tomás da Silva, Jamatielle Tavares da Silva e Jeová dos 

Santos Filho.  Em seguida é passada a palavra para conselheira Juliana Tenório Veiga, a 

qual relatou que participou do Seminário da 9ª Conferência Estadual de Saúde, em 

Garanhuns-PE, que foi apenas uma vídeo conferência e que não foram tratados 

assuntos sobre as Conferências de Saúde. O presidente lembra ao Plenário que a 

Reunião Ampliada para elaboração e aprovação das propostas para Etapa 

Macrorregional e eleição dos delegados será realizada no dia 11 de Abril de 2019.  

Quanto a Unidade de Saúde da Parmalat, o conselheiro João Romualdo da Silva diz que 

quando não há atendimento na referida Unidade, o terreno ao redor do prédio estaria 

servido de ponto de encontro para usuários de drogas e práticas de atos libidinosos, 

inclusive com presença de menores de idade. O Plenário delibera que sejam enviadas 

correspondências para as policias civil e militar para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis. Sobre a Unidade de saúde do são Rafael a conselheira Rose Meri Ferraz 

Tenório diz que vândalos estariam desligando a energia,  pois o contador fica no lado 

de fora do prédio e causando danos aos insumos que ficam armazenados na geladeira,  

e que entrou em contato com o Coordenador de Atenção Básica, o mesmo informou 

que já estão sendo tomadas as medidas cabíveis. Sobre Unidade de saúde da Rua 15 

de Novembro, a conselheira relata que o único banheiro do prédio estaria interditado, 

como também estaria faltando alguns materiais para expediente. O Plenário deliberou 

que sejam enviadas correspondências para a Secretaria Municipal de Saúde e para o 

Secretaria de Infraestrutura tomar as providencias necessárias. Quanto ao terreno 

baldio com alguns vasos sanitários jogados acumulando água de chuva, o Plenário 

deliberou o envio de ofício para a Secretaria Municipal de Infraestrutura.  Em seguida é 

passada a palavra para o conselheiro Thiago Porfírio Donato, o qual relata que foram 

entregues duas Unidades de Saúde na zona rural oferecendo melhores serviços aos 

usuários, e o CMAEES que é junção de serviços entre as Secretarias Municipais de 

Educação e Saúde, ofertando melhores acolhimentos para os clientes que necessitam 

dos serviços especializados. E que a reforma do Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso 

está em andamento como também será dado inicio a construção da Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA. Quanto ao piso salarial dos ACS e ACES o conselheiro José 

Marciano Pereira de Souza diz que foi aprovado também neste município e que será 

pago também o retroativo, visto que o novo piso entrou em vigor em Janeiro de 2019.  

A conselheira Juliana Tenório Veiga diz que os Agentes Comunitários de Saúde deste 

município vem conquistando muitas  melhorias, e agradece ao presidente da 

Associação José Marciano Pereira de Souza pela dedicação e empenho.  Dentre os 

assuntos diversos a conselheira Juliana Tenório Veiga diz que há muitos pacientes de 

Saúde Mental no Distrito de Rainha Izabel e solicita da Gestão em Saúde que sejam 

disponibilizados mais profissionais da área para atender a demanda. Encerrada a 
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pauta, o presidente deste Conselho 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 Abril de Dois Mil e Dezenove. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


