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Ata da Ducentésima Décima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Saúde de Bom Conselho - PE, realizada às Nove Horas e Quarenta e Sete Minutos, de 

Vinte de Setembro 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 214ª; Correspondências Emitidas e Recebidas; Resposta 

do ofício nº 84/2019 sobre ajuda de custo para pacientes do TFD que não está sendo 

repassado desde janeiro de 2019 até o mês atual; Infestação de escorpiões e muriçoca;  

Capacitação DIGISUS dia 13 de Setembro de 2019 em Garanhuns-PE; Preenchimento 

de questionário sobre Ofício Circular nº 195/2019/SECNS/MS até dia 30 de Setembro 

de 2019; Ajuda de custo para conselheiros; UBS sítio Feijão não tem atendimento 

odontológico devido a problemas no abastecimento de água; Agendamento de 

procedimentos e consultas em Recife; Unidade de Saúde Rainha Izabel II não tem 

atendimento odontológico;Relatório Financeiro do Primeiro Quadrimestre de 2019 e  

Assuntos Diversos.  Em seguida é apresentada a Ata 214ª a qual é aprovada como lida. 

Foram recebidas as seguintes correspondências: Email da Coordenadora de 

Planejamento e Regulação da V GERES, informando que no dia 13 de Setembro de 

2019 ocorrerá uma capacitação com Conselheiros de Saúde para o Sistema DIGISUS, e 

solicitam a participação de quatro conselheiros conforme a paridade.  Foram enviadas 

as seguintes correspondências: Ofício nº 80/2019 para Secretária Municipal de Saúde, 

considerando que a conselheira Claudecione dos Santos Silva, participou no dia 19 de 

Julho de 2019 de uma reunião com os delegados eleitos no estado de Pernambuco 

para 16ª Conferência Nacional de Saúde, em Brejinho-PE, considerando que a despesa 

com deslocamento é de responsabilidade do município e por não ter sido 

disponibilizado o recurso em tempo hábil pela Secretaria Municipal de Saúde, a 

despesa foi arcada pela conselheira, para lhe ser ressarcido posteriormente, tendo em 

vista que até a presente data não ocorreu o ressarcimento, apesar dos vários contatos 

verbais, este Conselho solicita que seja realizado o ressarcimento supracitado; Ofício 

nº 82/2019 para Diretora Municipal de Finanças enviando em anexo a fatura da Celpe 

do prédio onde funciona a sede desde Conselho no valor de R$ 44,62 com vencimento 

em 06/08/2019; Ofício nº 83/2019 para Secretária Municipal de Saúde, solicitando 

cópia do Relatório enviado  pela  FUNASA  referente a visita/inspeção realizada neste 

município no dia 16 de Julho de 2019; Ofício nº 84/2019 para Secretária Municipal de 

Saúde, considerando informações que a ajuda de custo para pacientes e 

acompanhantes que fazem uso do serviço TFD não foi pago desde o mês de Janeiro de 

2019 até o mês atual,este Conselho solicita informação sobre qual motivo às ajudas de 

custo não foram repassadas aos usuários, e que tais problemas sejam sanados o mais 

breve possível;  Ofício 85/ 2019 para Coordenadora de Planejamento e Regulação –V 
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GERES, indicando os conselheiros que irão participar da oficina para Capacitação sobre 

o SISTEMA DIGISUS, no dia 13 de Setembro de 2019, com carga horária de 08 horas, 

conforme a paridade, os conselheiros são, Gestor: Thiago Porfírio Donato, Trabalhador 

em Saúde: Juliana Tenório Veiga, Usuário do SUS: Claudecione dos Santos Silva, 

Jamatielle Tavares da Silva; Ofício nº 86/2019 para Diretora Municipal de Finanças, 

enviando em anexo a fatura da Compesa do prédio onde funciona a sede desde 

Conselho no valor de R$ 44,17 com vencimento em 05/09/2019; Ofício nº 87/2019 

para Secretária Municipal de Saúde, solicitando transporte e ajuda de custo para os 

conselheiros que irão participar da oficina para Capacitação sobre o SISTEMA DIGISUS, 

no dia 13 de Setembro de 2019, em Garanhuns-PE, com carga horária de 08 horas, no 

retorno seria necessário levar as conselheiras Juliana Tenório Veiga em sua residência 

no Distrito de Rainha Izabel e Claudecione dos Santos Silva em sua residência no 

Distrito de Logradouro dos Leões;  nº 88/2019 para Secretária Municipal de Saúde, 

solicitando material para expediente; nº 89/2019 para Secretária Municipal de Saúde, 

considerando que a paciente Valmira da Silva faz tratamento contra o câncer e no dia 

24 de Setembro de 2019 tem uma etapa do tratamento em Recife-PE. Considerando 

que foi informado não haver vaga disponível nos transportes do TFD deste município 

para levar a paciente no dia supracitado, este Conselho solicita que sejam tomadas as 

medidas cabíveis para que tal paciente não perca a referida consulta; nº 90/2019 para 

Secretária Municipal de Saúde, solicitando pela terceira vez, em caráter de urgência as 

seguintes informações: 1. Nomes e endereços dos pacientes que fazem uso dos 

serviços de TFD, 2. Quantos veículos fazem o serviço TFD para este município, 3. 

Quantas vagas há em cada veículo, 4. Quais os dias que os veículos viajam e quais 

veículos são disponibilizados, Ofício nº 55/2019, recebido em 08 de Maio de 2019 e 

ofício nº 72/2019 recebido em 17 de Julho de 2019 em anexo; nº 91/2019 para 

Secretária Municipal de Saúde, solicitando pela terceira vez, em caráter de urgência o 

termo de doação do veículo Ranger,  Ofício nº 34/2019, recebido em 10 de Abril de 

2019 e ofício nº 54/2019 recebido em 08 de Maio de 2019 em anexo;  nº 92/2019 para 

Secretária Municipal de Saúde, considerando o descumprimento da Lei Complementar 

nº 141 de 2012, Seção III, Art. 36, Parágrafo 1º “A União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o 

envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março 

do ano seguinte ao da execução financeira”.  Como também até o momento não foram 

apresentadas as Prestações de contas referentes aos 02 (Dois) primeiros 

Quadrimestres de 2019. Este Conselho vem por meio deste solicitar mais uma vez que 

sejam enviados os respectivos Relatórios no prazo de 30 dias a partir do recebimento 

deste, caso contrario este Conselho irá solicitar via Ministério Público, Ofício nº 

22/2019 recebido em 26 de Março de 2019 e Ofício nº 54/2019 recebido em 08 de 

Maio em anexo; Ofício nº 93/2019 para Diretora Municipal de Finanças, enviando em 
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anexo a fatura da Celpe do prédio onde funciona a sede desde Conselho no valor de R$ 

52,30 com vencimento em 17/09/2019.  Em seguida o conselheiro João Romualdo da 

Silva questiona a gestão sobre a resposta do ofício nº 84/2019 sobre ajuda de custo 

para pacientes do TFD que não está sendo repassado desde janeiro de 2019 até o mês 

atual, os representantes da gestão não tinham ainda informações sobre o assunto. O 

Plenário deliberou que seja enviado novamente ofício para Secretaria Municipal de 

Saúde dar os devidos esclarecimentos. Quanto à infestação de escorpiões e muriçoca, 

o conselheiro João Romualdo da Silva disse que além de uma infestação grande de 

muriçocas na cidade na Rua Padre João Clemente em duas residências houve 

surgimento de vários escorpiões. E aproveita a oportunidade para parabenizar o 

trabalho da Vigilância Sanitária Municipal pelo trabalho que vem realizando no que se 

refere à apreensão de mercadorias vencidas. O Plenário delibera que seja enviada 

correspondência para Vigilância em Saúde tomar as providências cabíveis.  Sobre a 

capacitação DIGISUS que ocorreu dia 13 de Setembro de 2019 em Garanhuns-PE, 

participaram os conselheiros Thiago Porfírio Donato, Juliana Tenório Veiga, Jamatielle 

Tavares da Silva e Claudecione dos Santos Silva, o conselheiro Thiago Porfírio Donato 

diz que foi muito proveitosa a capacitação,e que o atraso para consolidar o  Relatório 

de Gestão se deu também pela  mudanças ocorridas nos formulários, e que em breve 

será enviado a este Conselho.  Sobre o preenchimento do questionário sobre Ofício 

Circular nº 195/2019/SECNS/MS que é até dia 30 de Setembro de 2019, o Plenário 

delibera que no dia 25 de Setembro de 2019 ocorrerá uma reunião na sede deste 

Conselho para preenchimento e envio do referido formulário.  Sobre a ajuda de custo 

para conselheiros a Conselheira Claudecione dos Santos Silva diz que ainda não foi 

ressarcida do custo com a viagem para Brejinho-PE no dia 19 de Julho de 2019. O 

Plenário delibera que seja enviada correspondência para Gestão em Saúde solucionar 

esse problema.  Em seguida é passada a palavra para vereadora Ivete da Silva a qual 

relata que na outra reunião ordinária deste Conselho solicitou que fizesse parte da 

pauta a possível falta de atendimento odontológico na UBS do sítio Feijão por 

problemas no abastecimento de água, e foi constatado que tal problema foi sanado. 

Sobre agendamento de procedimentos e consultas em Recife, Ivete da Silva diz que há 

uma dificuldade muito grande no agendamento para pacientes deste município, é 

informado que alguns procedimentos só são marcados por telefone, e que o número 

de telefone sempre encontra-se ocupado, e que o mesmo procedimento em pacientes 

de outros municípios são marcados por funcionários dos referidos municípios em 

Recife-PE. O conselheiro Thiago Porfírio Donato disse que ocorre uma negligência por 

parte do Departamento de regulação do município.   Em seguida o Conselheiro João 

Romualdo da Silva diz que teve informações que na Unidade de Saúde Rainha Izabel II 

não tem atendimento odontológico. O conselheiro Thiago Porfírio Donato diz que são 

disponibilizadas vagas para os pacientes da referida Unidade de Saúde na Unidade de 
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Saúde Rainha Izabel I. Em seguida é apresentado o Relatório Financeiro do Primeiro 

Quadrimestre de 2019. Dentre os assuntos diversos é informado que na entrada da 

emergência do Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso há presença constante de 

cachorros sem donos, muitos com doenças como sarna, e que ficam em contato com 

os pacientes. O Plenário delibera que seja enviada correspondência para Gestão em 

Saúde tomar as medidas cabíveis. Encerrada a pauta, o presidente agradece a 

presença de todos, e dar por encerrada a reunião. Eu, Claudilene Silva dos Anjos, 

Segunda Secretária, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será por mim 

assinada e pelos conselheiros presentes na reunião. Bom Conselho, Vinte de Setembro 

de Dois Mil e Dezenove. ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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