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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA / NOVEMBRO DE 2016
Em três de novembro de dois mil e dezesseis, com início às dezoito horas e quarenta minutos,
reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Valença em Reunião Ordinária, na sede do
Conselho Municipal de Saúde, sob a presidência da Sr.ª Maria Antônia Mazzêo Campos. Com a
palavra, a presidente deu início a reunião fazendo a leitura da ata da reunião ordinária de
outubro, onde foi apresentada a prestação de contas do quadrimestre. Após a leitura, a Sr.ª
Lúcia Maria Gonçalves Lima, conselheira, sugere que a presidente peça ao Sr. Guilherme
Amaral, representante da secretaria de saúde, que na próxima prestação de contas envie a
cópia completa digitalizada ao CMS para ser anexada a ata e a presidente concorda. Com a
palavra, a presidente da continuidade a reunião perguntando aos conselheiros presentes se
eles tem alguma dúvida em relação a prestação de contas do quadrimestre maio-agosto e a
Sr.ª Lúcia, conselheira, sugere que deixe para a próxima reunião para que possam ter tempo
de analisar a ata e a apresentação simplificada e a presidente concorda. Dando continuidade à
pauta da reunião, a presidente informa que recebeu um e-mail do TCU com um questionário a
respeito do Sistema de Auditoria e explica que solicitou as informações da Secretaria de saúde
para enviar a resposta. A presidente continua abrindo espaço ao informe dos conselheiros, e a
Sr.ª Lana Chicarino Laureano, conselheira, pede a palavra e solicita um apoio do CMS aos
agentes de endemias, que passaram por processo seletivo simplificado e poderiam vir a ter,
devido a mudança de governo, seus contratos encerrados no início do mês de dezembro. A Sr.ª
Lana explica que o município não pode ficar sem esses profissionais aguardando a transição de
governo pois estamos em período de chuva e calor, tempo propício para proliferação do Aedes
aegypti. Com a palavra, a presidente explica que o mesmo ocorre com os agentes
comunitários de saúde e o Sr. Valério Januzzi, conselheiro, sugere que façamos um documento
para equipe de transição do governo explicando a necessidade da permanência desses
profissionais e a Sr.ª Lúcia, conselheira, pede a palavra e sugere que o conselho apoie
primeiramente os agentes de endemias, uma vez que são esses os profissionais de maior
importância para o controle das arboviroses no município e todos os presentes concordam.
Com a palavra, a presidente informa aos conselheiros que está aguardando da secretaria de
saúde a concessão de um funcionário para ocupar o cargo de secretário(a) executivo(a), e
explica sua preocupação com relação a assistência a população que vem a procura do
conselho, e por esse motivo disponibiliza na porta do conselho o número do seu telefone
pessoal para não deixar o conselho sem assistência. A presidente explica a todos que a partir
da formação das comissões provisórias, definidas na última reunião, contará com o apoio das
mesmas para o melhor atendimento do CMS até a definição oficial. A presidente agradece a
presença de todos e dá por encerrada a reunião as dezenove horas e quarenta e cinco
minutos.
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