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ATA 298 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE MS. 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, 1 

reuniu-se na sala do Conselho Municipal de Saúde sito à Rua Athayde Nogueira, 2 

Nº 989, estiveram presentes os seguintes Conselheiros: ANTÔNIA ALMEIDA S.F. 3 

LOPES, ANTÔNIA LUCIA TESTA, CLAIR MACIEL SILVEIRA, FLAVIANO 4 

JANUÁRIO DA SILVA,MARIA MIRTES BUSTAMANTE, MÁRIO FRANCISCO 5 

HOLANDA, NELSON FRANÇA e o Ouvidor FLAVIO TELES. Para Reunião 6 

Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Tendo como Ordem do Dia 7 

apreciação dos Pareceres nos itens a seguir. ITEM I –Relatório de Atividades do 8 

Hospital.ITEM II –Notícia de Fato.Seguiu a reunião com a leiturada Ata 297 que foi 9 

aprovada por unanimidade e leitura dos informes.A Secretária Executiva do CMS 10 

informou ao Pleno o desaparecimento da Câmera Fotográfica que se encontrava 11 

dentro da gaveta do Arquivo na Sala do CMS, que era da Marca Sony Cyber-12 

shot, Modelo DSC-W630, Resolução 16.1 Mpx, CorRoxa, que pertencia ao 13 

Conselho de Saúde. Neste momento o Pleno deliberou que fosse feito o Boletim 14 

de Ocorrência e que solicitasse a Secretária de Saúde que providencie a troca do 15 

miolo da fechadura da sala do Conselho. Em resposta ao pedido para que 16 

disponibilize um veículo uma vez ao mês ou em caso de Reuniões 17 

extraordinárias, o Conselheiro Nelson França que é responsável por este setor 18 

disse que tem um carro disponível para atender as necessidades da secretaria de 19 

saúde e que quando for necessário o conselho de saúde pode utilizar o veículo 20 

desde que agende antes com o motorista responsável. ITEM I –Relatório de 21 

Atividades do Hospital.O Presidente passou a palavra para a Conselheira Antônia 22 

Lucia Testa, que fez a apresentação do Relatório,que se encontra devidamente 23 

arquivado neste conselho. ITEM II –Notícia de Fato.A Secretária Executiva 24 

Segue com a leitura do Ofício recebido do Ministério Público, Nº. 0263/2018/01 25 

PJ/RBH. De 25 de maio de 2018.Que diz o seguinte -  Referência: Notícia de 26 

Fato no 01.2018.00004467-0. Ilustríssimo Senhor Presidente, O Ministério 27 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por seu Promotor de Justiça, no uso de 28 

suas atribuições legais, conferidas no artigo 129, inciso VI, da Constituição 29 

Federal, informa a Vossa Senhoria que foi instaurado perante esta 1 a Promotoria 30 

de Justiça da Comarca de Rio Brilhante/MS, a Notícia de Fato no 31 

01.2018.00004467-0, conforme fotocópia integral dos autos que seguem em 32 

anexo, e requisita que no prazo de 10 (dez) dias, para fins de instruir os 33 

presentes autos, encaminhe a esta Promotoria de Justiça informações oportunas 34 

do caso, bem como fotocópia dos seguintes documentos:Registro e eleição dos 35 

fóruns representativos (gestores, trabalhadores e usuários), bem como 36 

estatuto, regimento e demais documentos constitutivos do Conselho 37 

Municipal de Saúde; Documento/Ata de fundação do Conselho Municipal de 38 

Saúde; Atas das reuniões/assembleias (ordinárias e extraordinárias; Atas de 39 

eleição de presidente e conselho fiscal dos últimos 05 (cinco) anos; 40 
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Prestações de contas dos últimos 05 (cinco) anos; Relação da composição 41 

(eleição) dos conselheiros municipais de saúde, desde a sua fundação. 42 

Limitado ao exposto, externo protestos de distinta consideração. Jorge Ferreira 43 

Neto Júnior Promotor de Justiça. Foram 15 dias de trabalho onde tirei cópias de 44 

todos os documentos solicitados no referido ofício e para a Secretaria de Saúde 45 

que solicitou por meio do ofício 496/2018 os mesmos documentos, para 46 

responder o MP. Protocolei hoje a entrega dos documentos na Promotoria de 47 

Justiça, onde fui informada que o Promotor terá 90 dias para a conclusão desta 48 

notícia de fato.O Pleno do Conselho de Saúde, fez uma monção de aplausos em 49 

agradecimento aos serviços realizados pela Secretária Executiva Vanesa que não 50 

mediu esforços para entregar em tempo hábil toda a documentação solicitada 51 

pelo Ministério Público,em seguida o Pleno deliberou 2 dias de folga para a 52 

mesma. Em tempo registro os questionamentos da conselheira Clair sobre a falta 53 

de medicamentos em todos os ESFs? O porquê da demora em fazer a 54 

licitação dos medicamentos? Quem é o responsável em faze-la? Quais as 55 

providências que estão sendo tomadas para que isso não ocorra 56 

novamente? Pois este problema vem se arrastando desde o ano passado (2017). 57 

Para obter as devidas respostas o Pleno deliberou que sejam oficializados a 58 

Secretária de Saúde Adriana C.B. de Oliveira, e os responsáveis pelos 59 

medicamentos a senhoraTereza Cristina Cerveira de Castro e o senhor 60 

Kristoferson S. Vicente. A reunião foi declarada encerrada pelo presidente 61 

Flaviano Januário da Silva. Eu Vanesa da Silva Plens Pael, secretária executiva 62 

deste conselho lavrei a presente Ata que após lida e achada de acordo será 63 

assinada por todos os membros presentes. 64 


