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Ata da Ducentésima Décima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Saúde de Bom Conselho - PE, realizada às Dez Horas e Dez Minutos, de Nove de Agosto 

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 213ª; Correspondências Emitidas e Recebidas; Ofício Circular nº 

195/2019/SECNS/MS; Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2018-

2019; Viagem da paciente Valmira da Silva; Ajuda de custo para pacientes do TFD; 

Reunião com equipe da FUNASA no dia 16 de Julho de 2019; Entrega de veículos para 

TFD e SAMU dia 03 de Agosto de 2019; Relatório de Gestão e Relatório Financeiro de 

2018; 16ª Conferência Nacional de Saúde; Ajuda de custo para conselheiros e Assuntos 

Diversos. Em seguida é apresentada a Ata nº 213, a qual é aprovada como lida.  Foram 

enviadas as seguintes correspondências: Ofício nº 68/2019 para o Departamento de 

Vigilância em Saúde, enviando denuncia recebida que na Rua Barão do Rio Branco, em 

frente à estátua de Padre Alfredo, há um terreno baldio com vegetação alta e acúmulo 

de lixo, o denunciante informou que tal denuncia já foi feita no Departamento de 

Vigilância em Saúde e que não foram tomadas as providencias cabíveis, como também 

esteve novamente no dia 04 de Julho de 2019, no referido Departamento e foi 

informado que não seria possível fazer a inspeção, pois não tem carro disponível, o 

mesmo constatou que no horário em que esteve no Departamento tinha um carro da 

Vigilância em Saúde estacionado na frente do prédio, questionado por este Conselho 

se o informaram que o veículo supracitado é utilizado com um prévio agendamento 

para atender também outros Programas, como dengue etc. ele relatou que não o 

informaram, apenas que não fazia inspeção no referido dia por não ter veículo 

disponível;  Ofício nº 69/2019 para o Coordenador Municipal de Atenção Básica,  

solicitando informações oficiais qual é o(a) Agente Comunitário de Saúde que atua na 

área da Rua Frei Caneca, Centro, Nesta;  Ofício nº 70/2019 para o Secretário Municipal 

de Infraestrutura e Serviços Urbanos,  encaminhando denuncia recebida que na Escola 

São Pedro, que está desativada, localizada próximo a creche dos idosos, há entulho e 

acúmulo de lixo, servindo de criatório para insetos, e solicitando que sejam tomadas as 

providências cabíveis;  Ofício nº 71/2019 para Secretária Municipal de Saúde, 

considerando que algumas Unidades de Saúde da Família encontravam-se sem o 

atendimento de profissionais médicos, este Conselho solicita informações oficiais 

sobre a situação atual; Ofício nº 72/2019 para Secretária Municipal de Saúde,       

solicitando pela segunda vez, em caráter de urgência as seguintes informações: 1- 

Nomes e endereços dos pacientes que fazem uso dos serviços de TFD; 2- Quantos 

veículos fazer o serviço TFD para este município; 3- Quantas vagas há em cada veículo; 
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4- Quais os dias os veículos viajam e quais veículos são disponibilizados, Ofício nº 

55/2019, recebido em 08 de Maio de 2019 em anexo;  Ofício nº 73/2019 para 

Secretária Municipal de Saúde,   considerando que a paciente Valmira da Silva faz 

tratamento contra o câncer e no dia 30 de Julho de 2019 tem uma etapa do 

tratamento em Recife-PE, considerando que foi informado não haver vaga disponível 

nos transporte 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;  Ofício nº 74/2019 para o Departamento de Vigilância em 

Saúde,  encaminhando denuncia recebida, que tanto no Mercado Municipal de Carnes 

quanto na 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; Ofício nº 75/2019 para Diretora Municipal de Finanças, 

enviando em anexo a fatura da Celpe, do prédio onde funciona a sede deste Conselho, 

no valor de R$ 55,98 com vencimento em 17/07/2019;   Ofício nº 76/2019, para 

Secretária Municipal de Saúde,  considerando que a conselheira Claudecione dos 

Santos Silva, foi participar no dia de hoje, de uma reunião na cidade de  Brejinho –PE, 

com os delegados do estado de Pernambuco que foram eleitos para 16ª Conferência 

Nacional de Saúde, este Conselho solicita que seja providenciado transporte para levar 

a referida conselheira em sua residência no Distrito de Logradouro dos Leões, quando 

a mesma chegar em Bom Conselho; Ofício nº 77/2019 para Diretora Municipal de 

Finanças, enviando em anexo a fatura do V link provedor de internet, referente ao 

período de 17 de Maio à 17 de Julho de 2019 no valor de R$ 179,90;  Ofício nº 

78/2019, para Secretária Municipal de Saúde, solicitando materiais para expediente;  

Ofício nº 79/2019, para Secretária Municipal de Saúde, considerando que a conselheira 

Claudecione dos Santos Silva, irá representar este município na 16ª Conferência 

Nacional de Saúde, e que já foi solicitado através do ofício nº 64/2019 recebido em 27 

de Junho de 2019, ajuda de custo e transporte, considerando que algumas vezes as 

ajudas de custo são disponibilizadas muito tempo após a realização do evento, onde os 

participantes tiveram que arcar com seus próprios recursos as despesas, considerando 

que algumas vezes há dificuldades na liberação de transporte para levar os 

conselheiros que moram nos distritos,  este Conselho solicita que: A ajuda de custo 

seja disponibilizada ANTES do dia 03 de Agosto de 2019 e que seja de acordo com os 

custos com hospedagem, alimentação e translado em Brasília – DF, conforme ofício 

CES nº 1013/2019 em anexo, quanto ao transporte para levar a conselheira do Distrito 

de Logradouro dos Leões ao aeroporto de Recife-PE no dia 03 de Julho de 2019, 

solicitamos que nos seja informado com antecedência de no mínimo 24 horas o nome 

do motorista com seu respectivo número de telefone, quanto ao transporte para 

buscar a conselheira no dia 08 de Agosto de 2019 no aeroporto de Recife-PE até sua 



 

CMS Rua Frei Caneca, 221 – Centro - 55.330 000- Fone: 3771-2931 
Bom Conselho - PE 

                                                   Email: consaudebc@bol.com.br                                                           580 
 
 

residência no Distrito de Logradouro dos Leões, solicitamos que nos seja informado 

com antecedência de no mínimo 24 horas o nome do motorista com seu respectivo 

número de telefone; Ofício nº 81/2019, para Diretora Municipal de Finanças, enviando 

em anexo a fatura da COMPESA do prédio onde funciona a sede desde Conselho no 

valor de R$ 42,12, com vencimento em 05/08/2019;  Resolução Nº 003/2019, de 24 de 

Julho de 2019, para Secretaria Municipal de Saúde, nos seguintes termos: A Mesa 

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

regimentais e nas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 1.369 de 04 de 

Janeiro de 2008,  Capítulo V, Art. 9°, Inciso VII,  em seu Regimento Interno, Seção III, 

Art. 11° , Parágrafo  6°-  “a Mesa Diretora do Conselho poderá deliberar “ad 

referendum” da Plenária do Conselho”, reunida em 24 de Julho de 2019.  Resolve, I – 

Aprovar a Pactuação de Diretrizes, objetivos, Metas e indicadores 2018 – 2019.   Foram 

recebidas as seguintes correspondências: Ofício nº 1013/2019 do Comitê Executivo da 

9ª Conferência Estadual de Saúde, informando que haverá despesas com hospedagem, 

alimentação e translado, nos dias 03 e 08 de Agosto de 2019, em Brasília-DF, que serão 

custeadas pelos respectivos municípios de origem dos delegados eleitos para 

participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde; Resposta do Coordenador Municipal 

de Atenção Básica, quanto ao Ofício nº 71/2019 enviado por este Conselho, 

informando que todas as Unidades de Saúde da Família encontram-se com 

atendimento médico; Resposta do Coordenador Municipal de Atenção Básica, quanto 

ao Ofício nº 69/2019 enviado por este Conselho, informando o nome da Agente 

Comunitária de Saúde, que atua na Rua Frei Caneca, Eliene Silva de Melo;  Ofício 

DPRCA/GAB/SMSBC nº 043/2019, da Secretária Municipal de Saúde, considerando o 

Projeto enviado a esse Conselho referente ao credenciamento de 02 (duas) Equipes do 

NASF- modalidade 1 e 04 (Quatro) Equipes de Saúde Bucal neste município, 

considerando a Portaria Nº 1.710, de 08 de Julho de 2019 que altera a Portaria de 

Consolidação nº 2, de 28 de Setembro de 2017, para instituir o fluxo de 

credenciamento desburocratizado para serviços e Equipes  de Saúde no âmbito da 

Secretaria de Atenção Primária à Saúde, reiteram a implantação de 04(quatro)  

Equipes de Saúde Bucal e 02 (duas) Equipes do NASF - modalidade 1 para compor a 

rede de Atenção Básica do nosso município;    Ofício nº 078/2019 do Departamento de 

Vigilância em Saúde, em resposta dos ofícios nº 32/2019 e 63/2019 enviados por este 

Conselho,  uma vez que a Distribuidora São Marcos é mencionada como responsável 

pela venda em atacado de produtos vencidos para estabelecimentos varejistas, para 

verificar a procedência das denuncias   foi realizada diligência  no dia 16 de Julho de 

2019, na ocasião os Agentes Sanitários encontraram produtos cuja data de validade já 

havia expirado, tais produtos foram recolhidos conforme preconiza o código sanitário 

estadual e municipal mediante termo de apreensão e inutilização,  informam também 
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que as inspeções de rotina seguem um cronograma, que pode ser flexibilizado 

mediante necessidade sanitária, período sazonal e/ou solicitação por 

denúncia/reclamação, e que estarão tentando remanejar para o corrente mês e/ou 

inicio do mês  subsequente, as atividades de inspeção no Distrito de Logradouro dos 

Leões;  Ofício nº 74/2019 do Departamento de Vigilância em Saúde, em resposta ao 

ofício nº 68/2019 enviado por este Conselho, informando que foi realizado 

deslocamento para constatar a veracidade da denuncia, durante a inspeção os Agentes 

Sanitários encontraram  o local como informando pelo denunciante, e sinalizam a 

resolução da demanda, na data em questão um dos veículos encontrava-se a 

disposição da Vigilância Epidemiológica para deslocamento dos supervisores 

responsáveis pelo cadastro e-visita, e o outro na cidade de Garanhuns para solucionar 

questões relativas ao sistema de análise de amostras de água para consumo humano; 

Ofício Circular nº 195/2019/SECNS/MS,  da Secretaria Executiva do Conselho Nacional 

de Saúde, solicitando que os Conselhos de Saúde entreguem até dia 30 de Setembro 

de 2019 o formulário devidamente preenchido, as respostas devem considerar a 

realidade de cada Unidade de Saúde, é recomendada visita presencial para garantir 

informações com dados verídicos.  O Plenário agenda para dia 13 de Agosto de 2019 

uma reunião para definir o cronograma de visitas.   Em seguida o presidente diz que é 

apresentada a Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2018-2019, a 

qual é aprovada por unanimidade. Quanto à viagem da paciente Valmira da Silva o 

presidente diz que a Secretaria Municipal de Saúde providenciou um transporte para o 

dia da consulta, e que o caso foi solucionado.  Sobre a ajuda de custo para pacientes 

do TFD é informado que não está havendo o repasse desde Janeiro de 2019 até o mês 

atual. O Plenário delibera que seja enviada correspondência para que a Secretária 

Municipal de Saúde explique por qual motivo não está sendo realizado o repasse e que 

os problemas sejam sanados.  Em seguida o presidente diz que no dia 16 de Julho de 

2019 houve uma inspeção neste município pela equipe da FUNASA e este Conselho se 

fez presente conforme solicitado, com a sua participação, e dos conselheiros João 

Romualdo da Silva e Claudecione dos Santos Silva, na ocasião foram discutidas 

questões sobre o desenvolvimento dos trabalhos realizados pelos Agentes de Combate 

as Endemias. O plenário delibera que seja enviada correspondência para Secretaria 

Municipal de Saúde solicitando cópia do relatório enviado pela FUNASA referente à 

visita supracitada.  Sobre a entrega de veículos o presidente diz que no feriado de 

Emancipação Política que ocorreu no dia 03 de Agosto de 2019 foram entregues um 

micro ônibus para ser utilizado no transporte de pacientes do TFD e uma ambulância 

nova para o SAMU. Sobre o Relatório de Gestão e Relatório Financeiro de 2019 ele diz 

que não foram apresentados a este Conselho. Em seguida é passada a palavra para 

conselheira Claudecione dos Santos Silva e Ivete da Silva, que participaram da 16ª 
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Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada nos dias 04 á 07 de Agosto em 

Brasilía-DF, elas relataram que todas as propostas originadas de Pernambuco 

permaneceram no Relatório Final da Conferência Nacional. A conselheira Claudecione 

dos Santos Silva relata que a ajuda de custo da viagem para Brejinho-PE no dia 19 de 

Julho de 2019 não foi paga até o momento, não foi disponibilizado transporte e que no 

retorno teve que pernoitar em Bom Conselho por não ter como retornar para sua casa.  

A ajuda de custo para despesas na Conferência Nacional só foi paga em tempo hábil 

devido a muita insistência.  O Plenário delibera que seja enviada correspondência para 

que a Secretaria Municipal de Saúde realize o ressarcimento o mais breve possível e 

para o prefeito do município solicitando que seja disponibilizado transporte sempre 

que necessário para o exercício de conselheiros e delegados.  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, Nove de Agosto de Dois Mil e Dezenove. _____________________________ 
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_______________________________________________________________________
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