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ATA 299 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE MS. 

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

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

Nogueira, Nº 989, estiveram presentes os seguintes Conselheiros: ANTÔNIA 3 

ALMEIDA S.F. LOPES, ANTÔNIA LUCIA TESTA, CLAIR MACIEL SILVEIRA, 4 

FLAVIANO JANUÁRIO DA SILVA,MARCELO ROSA DA SILVA,MARIA MIRTES 5 

BUSTAMANTE, MÁRIO FRANCISCO HOLANDA, NELSON FRANÇA, NILSON 6 

JOSÉ DIAS, RENATO MEDEIROS DE OLIVEIRA, RITA MIGUEL DA 7 

SILVA,Ouvidor FLAVIO TELES, Representando a Secretária de Saúde o Senhor 8 

REINALDO MENDONÇA COSTA, Responsáveis pela Farmácia BásicaTEREZA 9 

CRISTINA CERVEIRA DE CASTRO(TETÊ)e KRISTOFERSON DOS SANTOS 10 

VICENTE (KIKO).Para Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. 11 

Tendo como Ordem do Dia. ITEM I –Falta de Medicação nos ESFs.Seguiu a reunião 12 

com a leiturada Ata 298 que foi aprovada por unanimidade e leitura dos informes.A 13 

Secretária Executiva do CMS informou ao Pleno que fez o Boletim de Ocorrência 14 

pelo Furto da Câmera Fotográfica da Marca Sony Cyber-shot, Modelo DSC-15 

W630, Resolução 16.1 Mpx, CorRoxa, que pertencia ao Conselho de Saúde. A 16 

mesma se encontrava dentro da gaveta do Arquivo na Sala do CMS.ITEM I –Falta 17 

de Medicação nos ESFs.O Presidente informou ao pleno que aSecretária de 18 

Saúde Adrianaatravés do oficio Nº 616/2018 encaminha o colaborador Reinaldo 19 

Mendonça Costa para que, possa prestar informações sobre os atuais processos 20 

de aquisição de medicamentos da Secretaria de Saúde. Os questionamentos 21 

foram os seguintes: 1. Falta de medicamentos em todos os ESFs? 2.O porquê 22 

da demora em fazer a licitação dos medicamentos? 3.Quem é o responsável 23 

em fazer a Licitação dos medicamentos? 4.Quais as providências que estão 24 

sendo tomadas para que isso não ocorra novamente? 5.Quanto tempo vai 25 

demorar para normalizar a distribuição para toda a rede de saúde?Pois este 26 

problema vem se arrastando desde o ano passado (2017). Os responsáveis pelos 27 

medicamentos e laboratório a senhora Tereza Cristina Castro e o senhor 28 

Kristoferson S. Vicente responderam que fizeram o levantamento de 29 

medicamentos em novembroe foram informados que o laboratório não precisava 30 

de ata de registro de preço que tem validade de 12 meses então tentaram fazer o 31 

mais rápido possível o laboratório, para começar fazer os medicamentos e 32 

entregaram a solicitação de compra dos medicamentos no dia quinze de janeiro 33 

na secretaria de saúde, para ser feita a licitação com cinco meses de 34 

antecedência, pois a ata de medicamentos venceu no dia quatro de abril, daí pra 35 

frente não é mais competência dos mesmos e que a responsabilidade da demora 36 

não é deles, alegou que pessoas estão usando o nome deles para justificar a falta 37 

de medicamentos o que não é verde, disse tambémque já foi finalizada a licitação, 38 

e tem previsão que em sessenta  dias chegará a medicação nas farmácias. Jáo 39 

senhor Reinaldo disse que em uma semana as farmácias já estarão abastecidas 40 
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e explicou o passo a passo de uma licitação e suas burocracias e reajustes de 41 

preço dos medicamentos o que aconteceu por várias vezes no ano passado, por 42 

este motivo teve tanta falta de remédios, disse também que esse processo 43 

licitatório tem o prazo de noventa diaspara ser concluído.O presidente Flaviano 44 

disse que seus relatos não foram satisfatórios não respondeu aos 45 

questionamentos e houve divergência nos relatos entre os emissários enviados 46 

pela secretária e que o usuário do SUS não quer saber e nem entende destas 47 

burocracias de licitação, pois quando chega na farmácia básica quer receber o 48 

remédio que o médico prescreveu na receita. O pleno decidiu que oficializara a 49 

Secretária de Saúde dizendo o seguinte: “Talvez se contássemos com a presença 50 

de V.Sa. (Adriana) na reunião, teríamos melhores resultados. Finalizando, o CMS 51 

vai acompanhar de perto e exigir o cumprimento dos prazos proferidos na 52 

reunião”.A reunião foi declarada encerrada pelo presidente Flaviano Januário da 53 

Silva. Eu Vanesa da Silva Plens Pael, secretária executiva deste conselho lavrei a 54 

presente Ata que após lida e achada de acordo será assinada por todos os 55 

membros presentes. 56 


