
ATA DA 1» REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e
quarenta e cinco minutos, na casa do conselho, nesta cidade de Sâo Desiderio, realizou-
se a 1® Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de 2017, com quorum
confinnado através da presença dos seguintes conselheiros: Baronisa Maria de Oliveira
Santos, Aldair Pereira de Oliveira Santos, Luzeni Alves dos Santos, Leidson Guimarães
de Oliveira, Ligiane Guimaraes de Oliveira, Adriano Jose de Oliveira de Almeida do
Nascimento, Maria das Virgens Ribeiro de Souza, Danilo Alves das Neves, José Neves
Barbosa, Jacy Alves dos Santos e Cátia Maria Dias de Souza, contou também com a
presença das enfermeiras: Tatiane Rodrigues Santos (coordenadora da atenção básica) e
Roberta Dalmaso (coordenadora da vigilância epidemiológica), e se fez presente uma
agente comunitária de saúde Gisely de Souza Santos e o coordenador de endemias
Alessandro da Conceição. Areunião foi conduzida pela Presidente do Conselho senhorita
Luzeni Alves dos Santos, que iniciou agradecendo a presença dos participantes, dando
boas vindas a todos os presentes, fez a leitura da ata da reunião anterior, que será
editada em dois pontos específicos para ser aprovada e assinada pelos conselheiros.
Dando início aos assuntos do dia osecretario de saúde falou sobre àcasa de apoio para
os dependentes químicos (citando como exemplo Leidiene efilho de dona Rosa), que já
está fazendo uma pesquisa de credenciamento de uma casa de apoio em Anápolis-GO,
que já solicitou maiores detalhes sobre a mesma. Baronisa citou outra casa em Caldas
Novas-GO, que seria com melhor atendimento, fez detalhamento das dependências edo
atendimento da casa e irá passar o contato para que o secretário veja se atende as
necessidades. Apresidente citou o caso de Leidiene, como a encontrou em estado de
surto pelas ruas da cidade easituação que passa afamília. Zé Barbosa mencionou sobre
oComando Único, sobre a importância do mesmo, pois existem alguns serviços que
estão sendo travados como preventivos, por isso é preciso buscar ocomendo único do
Município. Baronisa questionou sobre os convênios a serem feitos, osecretário informou
que orepasse do Incentivo Adicional e do PMAQ já havia sido feito aos agentes, que já
estava na conta dos que tinha direito, ele avisou que no dia 14/06 terá reunião da CIB em
Salvador, na qual será discutida aquestão dos recursos consolidados (federais) nâo vir
mais em blocos direcionados e sim em um único bloco, oque de seu ponto de vista não
sera bom. Luzeni ponderou sobre as dificuldades que osindicato dos agentes já teve com
os recursos que vinham discriminados e agora poderá complicar mais, porém para











PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO DESIDÉRIO

ATA DA 1883 REUNÍAO ORDINARIADO
(

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às oito

horas e trinta e cinco \mihutos, no Auditório da Prefeitura Municipal,

centro, nesta cidade dç São Desidério, realizou-se a 188^ Reunião

Ordinária do ConselhoríMünicipal de Saúde, com quorum confirmado

através da presença dos seguintes conselheiros: Cátia Maria Dias de

Souza, Vandreia Moreno Mendes Carvalho, Aldair Pereira de Oliveira

Santos, LuzenI Alves dp| .^antos, João Xavier Neves, Maria das Virgens
Ribeiro de Souza, Reginita Cezar dos Santos de Jesus, Luciana Montaivão

de Souza Santos, GeòvMfte Ferreira de Souza e Leidson Guimarães de

Oliveira e Elissandra Macedo Santos de Souza. A reunião foi conduzida

pela Presidente do Conselho Sta. LuzenI Alves dos Santos, que iniciou

agradecendo a todqs pela participação: Vereadores, Conselheiros,

Coordenadores de Saúde,'Conselho Local de Saúde e funcionários, dentre

outros. A seguir, a S^áhora Neuracy dos Santos Carvalho, Secretária

Executiva do Conselhp, fèzia leitura da Ata da 8^ Reunião Extraordinária

do Conselho, realizadã dós vinte e três dias do mês de dezembro de dois

mil e dezesseis, a qual teve aprovação de todos os Conselheiros. A seguir,

a referida secretária :ta|TaÍpém agradeceu a todos e em especial, aos
Conselheiros Municipálscde Saúde pela dedicação e responsabllldadé em
suas ações como representantes do povo. Logo após, as Pautas da reunião

foram anunciadas: 1 ~ Aprijesentação, avaliação e aprovação da Prestação
de Contas financeira darSécretaria Municipal de Saúde referente ao 3^

quadrimestre 2016 e Angal 2016. 2 - Avaliação do Credenciamento dos

serviços médico e odon^ólógico para o ano de 2017. 3 - Avaliação e
aprovação do fornecimíe''J^tD de moradia e alimentação para os médicos

participantes do Projetó^mais Médicos para o Brasil, no município de São

Desidério, nos termos dafportaria n^ 1.369/MS/MEC de 08 de julho de
2013. 4 - Avaliação é-aprovação da UOM (Unidade Móvel Odontológica

para fins de funclonamer|tó em 2017. 5 -Levar a todos informações sobre

Rua. D:'. Vaiti••C<;;nf o S.io Destdí^íno/BA - Cf,P. 4/820-000

1í.'l:'7.7'lè2Í.Í03;' • SíJjdc4i'W<»y'èWiej'>o.ba.^ov.ijr











ATA DA 189° REUNIÃO ORDINÁRIADO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

Aos dezenove de março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na casa do

conselho, nesta cidade de Sâo Desiderio, realizou-se a 189° Reunião Ordinária do

Conselho Municipal de Saúde, com quorum confirmado através da presença dos

seguintes conselheiros: Baronisa Maria de Oliveira Santos, Aldair Pereira de Oliveira

Santos, Luzeni Alves dos Santos, Geovane Ferreira de Souza, Leidson Guimarães de

Oliveiras, Reginita Cezar dos Santos de Jesus, Adriano Jose de Oliveira de Almeida do

Nascimento, Eurípedes de Araújo Ribeiro, Maria da Virgens Ribeiro de Souza, Danilo

Alves das Neves. A reunião foi conduzida pela Presidente do Conselho senhorita Luzeni

Alves dos Santos, que iniciou agradecendo a presença dos participantes dando boas

vindas aos novos conselheiros que fazem parte da gestão e um da sociedade civil

organizada, a Srta Luzeni pediu desculpas pelos atrasos das reuniões que teria que está

constantemente acontecendo, desde janeiro de 2017 (mensal), relatou sobre a

importância do Conselho de Saúde para aprimoramento das ações de saúde, pois tem

como finalidade atuar na fiscalização, monitoramento, acompanhamento, controle e

execução da Politica Municipal de Saúde, citando como exemplo o acompanhamento nas

formulações das metas, pactuações, plano de saúde. Dando já inicio as pautas da

reunião, representando o secretario de saúde, a senhorita Heüzane de Carvalho usou a

palavra que falou sobre metas anteriores que não foram cumpridas, que está sendo

elaborado o plano da saúde, que tem como objetivo alcançar as metas, ampliação do

hospital, centralização de atendimento do pessoal aqui em São Desiderio, quanto à

reforma do hospital, falou sobre a mudança da estrutura, que para este ano foram

conseguidas 3 (três) emendas parlamentares para compras de equipamentos que já

foram creditadas na conta do Município, que também irá beneficiar a atenção básica.

Surgiram questionamentos por parte dos conselheiros a respeito da reforma do hospital,

se será em longo prazo para alta complexidade, se estão atentos as necessidades do

hospital, seguindo por parte da arquiteta as exigências das legislações pertinentes, pois

como é de responsabilidade do Estado, os fiscais sanitários realizarão a fiscalização e o

que traz preocupação é se já foram executadas as exigências anteriores, pois o hospital

não pode funcionar sem o alvará sanitário e quanto á reforma da cantina se já tinha

resolvido, pois foi pedido ao Conselho de Saúde ,no mês de dezembro de 2016,

autorização para interditar a curto prazo, na nova gestão, para fazer a reforma, devido a

quantidade de pragas (t>aratas, ratos) ali existentes. De acordo com o diretor do hospital









ATA DA190»REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE DESÃO DESIDÉRIO
%

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na

casa do conselho, nesta cidade de São Desiderio, realizou-se a 190® Reunião Ordinária

do Conselho Municipal de Saúde, com quórum confirmado através da presença dos

seguintes conselheiros: Baronisa Maria de Oliveira Santos, Aldair Pereira de Oliveira

Santos, Luzeni Alves dos Santos, Leidson Guimarães de Oliveiras, Reginita Cezar dos

Santos de Jesus, Adriano Jose de Oliveira de Almeida do Nascimento, Maria das Virgens

Ribeiro de Souza, Danilo Alves das Neves, José Neves Barbosa e Cátia Maria Dias de

Souza, contou também com a presença dos ilustres vereadores: Jorge Cavalcante de

Souza, Cleusnéiio da Silva Santana e João Neves de Carvalho Filho, e se fez presente

uma agente comunitária de saúde Gisely de Souza Santos. A reunião foi conduzida pela

Presidente do Conselho senhorita Luzeni Alves dos Santos, que iniciou agradecendo a

presença dos participantes, dando boas vindas a todos os presentes, fez a leitura da ata

da reunião anterior, que foi aprovada e assinada pelos conselheiros. Dando início aos

assuntos do dia o secretario de saúde falou sobre as inovações da saúde, as

especialidades trazidas para atender as necessidades da população, discorreu sobre o

Comando Único, reforma do hospital e sobre o questionamento feito pelo conselho na

reunião anterior sobre a cantina e que a reforma nela já esta sendo feita, que como o

conselho sugeriu não tem como fazer, pois a reforma é ampla devida mudança de

estrutura e ampliação do hospital, isso porque toda a estrutura não atende as exigências

da VISA. Ele falou sobre as prestações de contas, a forma transparente que vai ser feito,

do interesse de melhorar o entendimento de todos os dados lançados, ou seja, com

facilidade, tudo detalhada, disse que a secretaria de saúde esta de portas abertas para o

conselho. Foi abordado pelo os presentes sobre a importância das ações do conselho, o

vereador Jorge Cavalcante comentou sobre a prestação de contas que foi feita pela a

gestão passada, que para ele não condiz com a realidade e que foi explicado que o

conselho sempre aprovou as contas, mas com muitas ressalvas. Foi questionado pelo o

mesmo vereador a respeito das entidades que tem representantes no conselho, que

muitas não estão aptas a representar o conselho do ponto de vista legal, que cabe ao

conselho exigir certidões para ver se estão quites, se possuem alvarás de porta aberta e

funcionamento e o da vigilância sanitária. Foi discutido sobre as dificuldades de acesso

dos povoados muito distante da sede, o quanto a população ainda sofre, precisando

assim que soluções sejam tomadas para oferecer uma melhor acessibilidade. A









Prefeitura Municipal de são Desiderio

ATA DA 1913 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÂO DESIDERIO

Aos vinte oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, as quatorze horas,

na casa dos conselhos, na rua das palmeiras centro, nesta cidade de São Desiderio,

realizou-se a 191- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, com quorum

confirmado através da presença dos seguintes conselheiros: Cátia Maria Dias de
Souza, Aldair Pereira de Oliveira Santos, Luzeni Alves dos Santos, Maria das Virgens

Ribeiro de Souza, Danilo Alves das Neves , Adriano José de O. A. do Nascimento, Jacy

Alves dos Santos, José Neves Barbosa, Baronisa Maria de Oliveira Santos e Leidson

Guimarães de Oliveira teve também a presença dos Vereadores Cleusnéiio da Silva

Santana, Paulo Luciano do Santos Oliveira, José Neres de Carvalho Filho e a presença

da contadora da Prefeitura Municipal de São Desiderio, Ávila Izadora Queiroz Santos.
A reunião foi conduzida pela presidente do Conselho Luzeni Alves dos Santos, que

iniciou agradecendo a todos pela participação: Vereadores, Conselheiros,

Coordenadores de Saúde e funcionários, dentre outros, em seguida a presidente

colocou a importância da Conferência da Saúde da Mulher que ira acontecer ern

Salvador, sendo ela selecionada para participar representando o Município, comentou-

se a respeito do prazo da conferencia Municipal de Saúde, onde o Secretário Municipal

de Saúde José Neves Barbosa disse que tem o prazo até 30 de julho para que a

Conferência aconteça. Diante dos questionamentos a presidente do conselho relatou

que a comissão para organização da Conferência tem que ser escolhida pelos

membros do conselho, e que seja bem planejada para que assim surjam propostas

dentro das reais necessidades do Município, para ser contemplada pela estadual e

também nacional, por ser um evento importante tem que bem elaborada e bem

direcionada. Baronisa continua falando a respeito da mobilização para a conferência, o

Secretário Zé Barbosa fala sobre as prioridades que se deve ter para que a conferência

seja além de bem elabora, seja bem apresentada, a presidente em sua fala coloca a

importância de reunir enfermeiros que trabalham na zona rural para saber a real













PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
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ATA DA 1923 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze
horas, na casa dos Conselhos, centro, nesta cidade de São Desiderio, realizou-
se a 192- Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, com
quorum confirmado através da presença dos seguintes conselheiros: Cátia
Maria Dias de Souza, Reginita Cezar dos Santos de Jesus, Baronisa Maria de
Oliveira Santos, Jacy Alves dos Santos, Adriano José de Oliveira Almeida do
Nascimento, e Leidson Guimarães de Oliveira. A reunião foi conduzida por
mim Secretaria Executiva Selma Almeida de Santana, que iniciei agradecendo
a todos pela participação: Conselheiros, Coordenadores de Saúde, Secretário
Municipal José Neves Barbosa, Conselho Local de Saúde e funcionários
estava presente Hermínia Soares Can/alho, Alessandro da Conceição e
Leidiane Gomes de Araújo Santos dentre outros. Aseguir, o Senhor Secretario
de Saúde José Neves Barbosa deu andamento com a apresentação do ofício
n-142/2017 que vinha dizendo a seguinte informação: Ao Conselho Municipal
de Saúde de São Desiderio-Ba, At: Membros do Conselheiros, Da: Secretaria
Municipal de Saúde de São Desiderio-Ba, Secretário: José Neves
Barbosa.Vimos mui respeitosamente a esta casa, dirigimo-nos aos senhores e
senhoras Conselheiros (as) desta referida. Entidade para solicitarmos apoio e
aprovação da Pauta levada apresentada hoje em seção (reunião)
Extraordinária referente ao pedido do Comado Único de Saúde do Município de
São Desiderio, visto que atualmente estamos atendendo a nossa população na
sede do nosso Município (Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida,
Centro de Saúde-SESP). São as seguintes especialidades: Clínica Médica,
Clínica Pediátrica, Cardiologia, Gastrenterologia, Anestesiologia, Clinica
Vascular, Urologia, Ortopedia/Traumatologia, Oftalmologia, Dermatologia,
Endocronologia, Cirurgia Geral, Psiquiatria, Nutricionista, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Otorrinolaringologista, Neurologia Cirúrgica, Mastologista e
Pneumologia. Atendemos também pequena e média complexidade em
Cirurgias Gerais, como: Cirurgia Vascular em geral, Cataratas, Epterigios,
Exérese, de Tumoração em MSE, Exérese de Tumoração Óssea em Fêmur,
Laqueaduras, Histerectomia Abdominal, Miomectomia, Ooforectómica,
Cesarianas, Drenagem de Abcesso Mamário, dentre outras.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

ATA DA2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE DESÃO DESIDÉRIO

A reunião foi realizada na casa dos Conselhos no dia vinte e nove

de agosto dando inicio as 14:00hs com as pautas: Implantação do
NASF/3 (núcleo de Apoio da família). Dando inicio a reunião a Vice-
Presidente Maria das Virgens Ribeiro de Souza agradeceu a todos
os presentes, Conselheiros e Vereadores presentes, Baronisa Maria
Oliveira Santos, Danilo Alves das Neves, Aldair Pereira de Oliveira
Santos, Keliane Rodrigues de Carvalho Meneses, Cátia Maria Dias
de Souza, Jacy Alves dos Santos, Gerson de Carvalho Pereira
Tatiane Rodrigues Santos e Selma Almeida de Santana. Após os
agradecimentos a vice- presidente passou a palavra para a
coordenadora da Atenção Básica, Tatiane Rodrigues Santos que
iniciou falando a respeito da implantação do NASF/3 (Núcleo de
Apoio da Família), Atuação do NASF se dará em parceria com os
profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no apoio as
Unidades de Saúde referenciadas, na ampliação da abrangência e
ações da atenção básica, na complementaridade para um
atendimento integral ao Usuário e na atuação compartilhada e
pedagógica, desenvolvendo a autonomia e a resolutividade da
equipe. O projeto esta baseado no fortalecimento da inserção da
ESF no Município, visando promover a Saúde e a qualidade de
vida, como estratégia de prevenção de doenças. Sendo assim um
importante movimento de reorientação do modelo de atenção á
saúde no Sistema Único de Saúde- SUS. O Núcleo de apoio á
saúde da Família (NASF) é uma estratégia que tem por objetivo
apoiar, ampliar aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na
Atenção Básica e nas Estratégias de Saúde da Família vinculadas a
ele. E em sua explicação Tatiane diz que o NASF será vinculado há
cinco equipes da ESF/ESB e isso permite realizações de
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ATA DA 2033 REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

Aos vinte nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete, às quinze horas e trinta minutos, na casa dos conselhos,
na rua das palmeiras centro, nesta cidade de São Desidério,
realizou-se a 203- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde, com quorum confirmado através da presença dos seguintes
conselheiros: Baronisa Maria Oliveira Santos, Danilo Alves das
Neves, Aldair Pereira de Oliveira Santos, Maria das Virgens Ribeiro
de Souza Keliane Rodrigues de Carvalho Meneses, Cátia Maria
Dias de Souza, Jacy Alves dos Santos, e a Coordenadora de Saúde
Básica Tatiane Rodrigues Santos e Selma Almeida de Santana
Secretária Executiva do Conselho. A Vice- presidente agradece a
todos pela presença e passa a palavra para Coordenadora da
Atenção Básica que continua explicando a respeito da construção
do novo PSF na localidade de Canabravão. Explica que a
construção do posto nessa localidade é para que seja feito o
atendimento das localidades que esta na área descoberta do
Munícipio e para assim facilitar o acesso a essas comunidades ao
serviço de Saúde comunidades essa citadas em seguida: de Beleza
da Serra, Beleza de Cima, Beleza de Baixo, Baixão do Lucas, Olho
D'Água das Marias, Canabravão, Vereda, Peri-Peri dos Pires,
Curral Novo, Mutamba, Comboio, Buriti Seco, Golgos, Piranhas,
Água Vermelha, Porto Alegre, Sucupira, João Rodrigues. Sedo
assim a equipe atendera de segunda a sexta com atendimento
Médico e Odontológico, e que será construída uma unidade satélite
(UBS), para a localidade de Mutamba, pois fica um pouco distante
da localidade do posto que seja construído, sendo assim a equipe
de Saúde vai tira uma vez na semana para que seja
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ATA DA 204^ REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, a partir
das quatorze horas e trinta minutos, no auditório do ESF Antônio Pereira da
Rocha, nesta cidade de São Desiderio, foi realizada a 204® Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Saúde deste município. Na ocasião, o quorum
presencial foi formado com os seguintes conselheiros: Baronisa Maria Oliveira
Santos, Danilo Alves das Neves, Aldair Pereira de Oliveira Santos, Maria das
Virgens Ribeiro de Souza Keliane Rodrigues de Carvalho Meneses, Cátia
Maria Dias de Souza, José Neves Barbosa, Eurípides de Araújo Ribeiro,
Adrianno José de O. A. do Nascimento, Leidson Guimarães de Oliveira,
presentes, ainda, a Coordenadora de Atenção Básica do município de São
Desidério - BA, Sra. Tatiane Rodrigues Santos, o Coordenador de Saúde Bucal
do município de São Desidério - BA, Sr. Thiago da Silva, a Sta. Helizane de
Carvalho Pereira, Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a
Enfermeira Sra. Elisete Rodrigues Santos e eu, Selma Almeida de Santana,
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de são Desidério - CMS.
O Presidente do CMS, Sr. Adrianno José, iniciou a reunião agradecendo a
presença dos presentes e, em seguida, assinalou os assuntos que seriam
posteriormente apresentados. Após a fala do Presidente,. Em seguida a
Coordenadora da Atenção Básica da o seguimento da reunião falando a
respeito da ajuda de custo que veio para os PSF, a mesma que pretende usar
a verba para a ampliação do PSF de Almas e a construção de uma unidade
Satélite para o povoado de Palmeiral para a melhoria do atendimento dos
povoados. A coordenadora explica que com a construção dessa Unidade
Satélite a equipe que faz atendimento em Almas ira tirar um dia para fazer
atendimento nessa unidade Satélite no povoado de Palmeiral. È sendo assim
a coordenadora veio ao Conselho Municipal de Saúde pedir autorização para
que possa usar a verba. O conselho vendo a real necessidade que existente
para essas localidades aprova por unanimidade a ampliação e a construção da
unidade satélite. A reunião terminou as dezesseis e trinta dentro das
conformidades. Eu, Selma Almeida de Santana, para constar, lavrei a presente
Ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais
conselheiros participantes.
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ATA DA 2053 REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO

No dia cinco do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete, as quatorze
horas e trinta minutos, na casa dos conselhos, na rua das palmeiras centro,
nesta cidade de São Desiderio, realizou-se a 205- Reunião Ordinária do

Conselho Municipal de Saúde, com quorum confirmado através da presença
dos seguintes conselheiros: Baronisa Maria Oliveira Santos ,Maria das Virgens
Ribeiro de Souza, Cátia Maria Dias de Souza, Jacy Alves dos Santos, Reginita
Cezar dos Santos de Jesus, Adriano José de Oliveira Almeida do Nascimento,

Alessandro da Conceição Leidson Guimarães de Oliveira e outros convidados.
Coordenadora da Atenção Básica de Saúde Tatiana Rodrigues dos Santos,
Coordenador de Saúde Bucal Thiago da silva, e entre outros. A reunião iniciou
as 14:30 hs com o presidente agradecendo a todos pela presença, em seguida
foi lida a Ata da ultima reunião, Alessandro questiona que o conselho, tem que
ser regularizado, o mesmo pede ao presidente que solicite uma formação para
os Conselheiros ,para que assim os mesmos saibam questionar, Reginita diz
que teria que ser feito um convite para os profissionais da Saúde para que se
tenha um entendimento do que esta se passando dentro do Município,
Baronisa solicita que volte o Conselho Local para que se tenha o real
conhecimento para melhoria do atendimento do Município em seguida Reginita
Solicita que seja feito um convite para as enfermeiras chefes dos PSFS para se
ter um melhor entendimento da realidade existente dentro do município. Em

seguida o Coordenador de Odontologia veio informar ao conselho a respeito do
credenciamento dos dentistas. O mesmo informa que para que haja
atendimento em Janeiro será preciso que o credenciamento seja feito, e explica
aos conselheiros como funciona o credenciamento, o conselho analisa e vendo

que será para o bem e para a melhoria do atendimento a população aprova
sem ressalva o credenciamento dos dentistas. Em seguida a Coordenadora da
Atenção Básica de Saúde Tatiane continua falando a respeito do projeto da
implantação de
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