
ATA 3ÍO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE MS.1 Aos dezesseis dias do mês de jurho do ano de dois mir e dezenove, às nove2 horas' na sala do conserho Municipar de saúde sito à Rua Athayde Nogueira,3 No ggg, estiveram presentês os seguintes conserheiros: Antônia Lúcia Testa,4 creuza Maria santos da sirva, crisciane presotto de oriveira, Eri Moraes, Luanas Manfio dos santos, Leticia silva Novaes, Maria Mirtes Bustamante, e ouvinte ao coordenadora da Atenção Básica Franciréia. para Reunião ordinária doz Conselho Municipal de Saúde. Tendo como Ordem do Dia. ITEM l_8 Redimensionamento de Área. Seguiu a reunião com a aprovação pors unanimidade da Ata 30g e reitura dos informes, onde o preno tomou ciência das10 substituiçôes de conserheiros, indicados por seus respectivos fóruns os11 Representantes dos Gestores e Trabarhadores em saúde. Titurar: crisciane72 prêsotto de oriveira - Rêprêsentante dos trabarhadores, em substituição de13 Ana Flávia cardoso da sirva. suprente: Gistaine ortega de Mattos -74 Repre§entante dos Trabarhadores, em substituição de Herton Neder oriveira15 Ferreira. Titutar: Tatiany Duran García - Representante dos Gêstores, emt6 substituição de Aparecida Espindora Marcon. E a pubricação da alteração not7 Decreto 26'536 de 17 de agosto de 201g, referente à nomeaçâo dos membros18 do CMS em Diário oficiar do Município ano rX No 1782, nodia 12 de julho 20í9.79 0s membros questionaram sobre a indicação da senhora Tatiany, por contâ do20 cargo que a mesma exerce na secretária, que é de coordenadora de auditoria,27 0nde pode haver conflito de interesses. Nâo há impedimento segundo o22 conserho Estaduar de saúde e de acordo com o Regimento rnterno dos23 GESTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CAPITULO V _ oA24 REPRESENTAÇÃO T.IO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. Art,52. A2s representaÇão do Fórum no prenário do conserho Municipar de saúde será da26 seguinte forma: 1.03 (três) membros titul27 Represenrantê da secreraria Municipar ." lii;i *ffi ;i"::1:2a membros serão natos. b. 01 (um) Representante dos prestadores de serviços29 de Saúdê ao sus conveniados/contratados, conforme ereição do Fórum. §ío.30 Em caso de ausência do membro titurar ou impedimento, a rnstituiçâo suplente,31 assumirá a vaga; §20' Em caso de vacância do membro titurar por farta ou32 desistência ou ainda por quarquer razão, assume a rnstituição suprente seguinte,33 exceto o membro nato, que poderá ser substituído, a pedido do fórum, se por
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motivo de faltas. §3o. os (As)- suprente (s) dos representantes do Governo
Municipal e sêcrêtaria Municipar de saúde, serâo indicados via oficio. Foi
entregue também pera ouvidoria o reÍatório das urnas de sugestão referente ao
primeiro semestre de 20'í 9 das seguintes unidades de saúde: ESF ANToNro
BITENCOURT, CELINA JALLAD; VILA FÁTIMA; zona TuTaI ASSENTAMETo
SÃO JUDAS. As Urnas de sugestôes têm como o objetivo acolher as
manifestaçÕes dos cidadãos. no quar avarÍa o níver de satisfação dos usuários
do SUS, sendo assim uma forma de incentivar a maior participaÇão da população
e coletar dados rerevantes para o conhecimento dos gestores, e identificando as
principais necessidades dessas rocaridades. o preno questionou, porquê as
urnas não são âbeÉas juntamente com o CMS? E quem são as pessoas
que acompanham o Ouvidor na abertura das mesmas? eual é o tipo de
estudo é feito para fazer esse revantamento? Exempro ESF vrLA FÁT|MA,
onde têm uma área de 3.500 pessoas, a urna apresêntou 4 manifestações,
ou seja, nem 1Yo da popuração participou desta pesquisa. o preno resorveu
que no mínimo seja entrevistado í% (35_40) das pessoas dâ árêa. Este
levantamento é feito somente entre os usuáríos o preno também resorveu
que quer saber sobre a saúde do trabalhador, gostaria também que o
ouvidor esteja presente na próxima reunião. A senhora Tatiany Duran
Garcia' justificou sua ausência que por motrvos pessoais não pode comparecer.
A Tecnica da secretaria de saúde Jucinéia agendou o primeiro e segundo
encontro para o dia 23 e 31 de julho às 0g:00 horas com a comissão de
Acompanhamento da Eraboraçáo e Execuçâo do prano Municipar de saúde,
para a anárise de argumas arterações que serão feitas no prano Municipar de
saúde, considerando a publicação da portaria GM N.750, de 29 de abril de 2019,
que trata da imprantaçâo do sistema Digisus onde será inserido os pranos e
indicadores de saúde. ITEM l_ Redimensionamento de Área e o
remanejamento dos Agentes de saúde. com a paravra o conserheiro EIi
Moraes, que fez uma breve explanação sobre o Redimensionamento de área
que é a reorganização das áreas, onde Rio Brirhante tem vários bairros novos
que estão descobertos, dentro de uma área de acordo com a nova PNAB 3.500
a 4'000 pessoas sendo justificado, foram feitos vários arinhamentos e cada ACS
pode ser responsáver por ate 750 pessoas. Argumas unidades estão com B ACS
enquanto algumas áreas estão descobertas, havendo assim a necessidade dê
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remanejamento dos agentes de saúde. Explanou também que na próxima
reuniâo irá apresentar um mapa para melhor esclarecrmento desta organização,junto com o redimensionamento de área está descen
como vacinas, teste do pezinho, a prímeira consutta riT:::il::.1:T:;ffi:
sus também sêrá descentrarizado do posto centrar, agora será feito nos ESFsde cada bairro. A Presidente agradeceu a presença de todos. como não haviamais nada a ser tratâdo foi encerrada a reunião, a rista de presença será anexadaà presente ata' Eu' Vanesa da sirva prens paer, secretária executiva desteconselho secretariei a presente.
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