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Ata da Ducentésima Nona Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Bom 

Conselho - PE, realizada às Nove Horas e Cinquenta Minutos, de Um de Março 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 em exercício do Conselho, o senhor Thiago Porfírio Donato 

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

Apresentação da Ata nº 208; Correspondências Emitidas e Recebidas; Nova 

composição do Conselho; Eleição da Mesa Diretora e Comissões; Agendamento de 

data realização da Reunião Ampliada; Unidade de Saúde da Parmalat; Médicos para 

Unidades de Saúde; Atendimento odontológico para comunidade Quilombola Izabel 

Lagoa da Pedra; Precisão no diagnóstico para esquistossomose e Assuntos Diversos.  

Em seguida é apresentada a Ata nº 208ª a qual é aprovada como lida.  Foram enviadas 

as seguintes correspondências: Ofício nº 13/2019 para Diretora Municipal de Finanças, 

enviado em anexo a fatura da CELPE do prédio onde funciona a sede deste Conselho 

no valor de R$ 48,28, com vencimento em 18 de Fevereiro de 2019; Ofício nº 14/2019 

para Diretora Administrativa do Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, de acordo com a 

Lei Municipal de nº. 1.369/2008 em seu Cap. IV, Art. 5º § I e da Lei Federal nº 

8.142/90, onde a composição do deste Conselho dar-se-á mediante a seguinte 

paridade: 50% representantes dos usuários; 25% trabalhadores em saúde 25% 

representantes da gestão, solicita que sejam convocados os servidores concursados do 

Estado e do município que estão à disposição deste departamento de Saúde, para que 

seja realizado processo de eleição de 02 (dois) representantes, sendo um Titular e um 

Suplente para composição deste Conselho no biênio de 2019/2021, e enviar a Ata da 

reunião e Ofício com os dados com representantes eleitos; Ofício nº 15/2019 para os 

Agentes de Combate as Endemias deste município, de acordo com a Lei Municipal de 

nº. 1.369/2008 em seu Cap. IV, Art. 5º § I e da Lei Federal nº 8.142/90, onde a 

composição do deste Conselho dar-se-á mediante a seguinte paridade: 50% 

representantes dos usuários; 25% trabalhadores em saúde 25% representantes da 

gestão, solicita que seja realizado processo de eleição de 02 (dois) representantes, 

sendo um Titular e um Suplente para composição deste Conselho no biênio de 

2019/2021, e enviar a Ata da reunião e Ofício com os dados com representantes 

eleitos. Foram recebidas as seguintes correspondências: Ofício nº 110/2019 do 

Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, em resposta ao ofício  nº 14/2019 enviado por 

este Conselho, encaminhando cópia da Ata da Reunião realizada para eleição de dois 

representantes para compor o quadro de membros deste Conselho, como titular 

Maria Lúcia Tavares e suplente Diógenes de Figueiredo Torres;  Ofício nº 010/2019 da 

Associação Quilombo do Sítio  Angico, indicando Claudilene Silva dos Anjos, como 

representante da referida associação para compor o quadro de membros deste 

Conselho;  Ofício nº 002/2019 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
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Agricultoras Familiares de Bom Conselho –PE, informando que os nomes dos 

representantes para compor o quadro de membros deste Conselho, como titular 

Claudecione dos Santos Silva e suplente Amanda do Nascimento Silva; Ofício nº 

02/2019 dos Agentes de Combate as Endemias deste município, informando que em 

reunião ocorrida no dia 13 de Fevereiro de 2019, foram eleitos os seguintes 

representantes para compor o quadro de membros deste Conselho,  como titular 

Marcio Francisco Bezerra da Silva e suplente Rose Meri Ferraz Tenório;  Ofício Circular 

CES/PE nº 60/2019 do Conselho Estadual de Saúde, convidando este Conselho para 

participar de suas  Reuniões, para reforçar a importância da participação dos 

Conselhos no processo de construção da política publica de saúde, e informando que 

toda despesa é de responsabilidade do Conselho de origem;  Ofício CES/PE nº 

041/2019 do Conselho Estadual de Saúde informando que nos dias 23 e 24 de Abril de 

2019, será realizada a 3ª Etapa Macrorregional Agreste em Garanhuns-PE. Quanto a 

formação da Nova composição deste Conselho e eleição da Mesa Diretora e 

Comissões, o Plenário deliberou que seja realizado na próxima Reunião Ordinária no 

dia 05 de Abril de 2019, devido algumas entidades não enviarem a documentação com 

as indicações. Quanto ao agendamento de data realização da Reunião Ampliada, o 

Plenário deliberou que seja realizado no dia 11 de Abril de 2019. Em seguida é passada 

a palavra para o senhor João Romualdo da Silva, o qual relata que no prédio da 

Unidade de Saúde Doutor José de França, no bairro da Parmalat, estaria sem o portão 

de entrada, e que no período que não há expediente, alguns usuários de drogas e 

pessoas praticando atos libidinosos ficavam no terreno da referida Unidade. O Plenário 

deliberou que seja enviado Ofício para Secretária Municipal de Saúde e para o Chefe 

da Guarda solicitando providencias cabíveis. Sobre profissionais Médicos para 

Unidades de Saúde, a conselheira Claudecione dos Santos Silva questiona quais as 

providencias serão tomadas pela Gestão, quanto a falta dos referidos profissionais em 

algumas Unidades de Saúde nos Distritos.  O conselheiro Thiago Porfírio Donato diz 

que recentemente quatro profissionais médicos saíram do quadro de funcionários 

devido a motivos pessoais, e que será realizado um rodízio com os profissionais 

médicos de outras Unidades de Saúde enquanto as vagas não são preenchidas.  

Quanto ao aumento nas vagas destinadas para atendimento odontológico na 

comunidade Quilombola Izabel Lagoa da Pedra, a senhora Jamatielle Tavares da Silva 

pergunta o posicionamento da Gestão. O conselheiro Thiago Porfírio Donato diz que só 

será possível aumentar a quantidade de vagas quando for implantada uma Equipe de 

Saúde Bucal na outra Unidade de Saúde no Distrito de Rainha Izabel. Quanto à 

precisão no diagnóstico para esquistossomose o conselheiro Marcio Francisco Bezerra 

da Silva diz que há alguns casos de pacientes com esquistossomosse em que é 

prescrito a medicação praziquantel por alguns profissionais médicos, e que a 

recomendação do Programa de Controle para Esquistossomose relação a pacientes 
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contra indicados ou com problemas hepáticos graves não podem ingerir tal medicação, 

a distribuição da referida medicação é de responsabilidade do Programa de 

Esquistossomose do município. O conselheiro Thiago Porfírio Donato diz que irá 

procurar junto com os órgãos competentes fazer a adequação na distribuição da 

referida medicação.  Dentre os assuntos diversos a conselheira Andreia Almeida Silva 

Pereira diz que há alguns usuários e algumas crianças especiais que necessitam de 

atendimento odontológico e estão na fila de espera a anos. O Plenário deliberou que 

seja enviada Recomendação para Secretaria Municipal de Saúde para que sejam 

tomadas as providencias cabíveis. Encerrada a 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, Um de Março de Dois Mil e Dezenove. ______________________________ 
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