
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MATARACA-PB

RELATÓRIO DE REUNIÕES REFERENTE AO ANO DE 2021

MARÇO - 1ª REUNIÃO DO CMS

No dia 02 de março aconteceu a primeira reunião ordinária na sala de reunião da UBS -
Unidade Básica de Saúde, onde foram abordados os seguintes temas:

● Pactuação Interfederativa 2021, onde o CMS deu seu parecer favorável, sendo
aprovado pelo CMS;

● Relatório Quadrimestral de 2020, onde após análise, o CMS dá seu parecer
favorável;

● Plano Anual de Saúde 2021, o CMS dá seu parecer favorável;

● Covid-19, o CMS dá seu parecer favorável;

● Gratificação aos profissionais de Saúde, a todos que estão cadastrados no
CNES, compondo a coordenação, sem exceção, o CMS dá seu parecer favorável;

● Recomposição do CMS 2021, será enviado para os setores novos ofícios
solicitando nomes para o CMS.

ABRIL - 2ª REUNIÃO DO CMS

No dia 19 de abril aconteceu a segunda reunião ordinária  na sala de reunião da UBS -
Unidade Básica de Saúde III, onde teve como pauta:

● RAG - Relatório Anual de Gestão 2020, onde após análise, o CMS dá seu parecer
favorável.

JULHO - 3ª REUNIÃO DO CMS

No dia 27 de Julho foi realizada a terceira reunião ordinária na sala de reunião da UBS -
Unidade Básica de Saúde III, onde foram abordados os seguintes temas:

● Solicitação de cadeiras para a UBS âncora da Uruba;

1



● Solicitação de sala de vacina na UBS IV;

● Solicitação de maior fiscalização a população que está sendo vacinada em sua
residência;

● Foi discutido alguns tópicos do Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025;

● Foi discutido o Previne Brasil, onde foi explicado o financiamento de saúde;

● Apresentação do resultado do 1º quadrimestre de 2021 do Previne Brasil;

● Solicitação do balanço financeiro da Covid-19;

● Aquisição de uma Van para a saúde, para transportar a população para
atendimentos médico hospitalares em outros municípios.

SETEMBRO - 4ª REUNIÃO DO CMS

No dia 10 de setembro foi realizada a quarta reunião ordinária na sala de reunião da UBS -
Unidade Básica de Saúde III, onde foram abordados os seguintes temas:

● Apresentação do novo Conselho de Saúde, que segue abaixo:

Nº TITULAR Nº SUPLENTE

01 Patricia Nogueira de Carvalho 01 Renata Rodrigues da Silva

02 Maria da Guia Francisco do Bomfim 02 Edna Maria de Araújo Rodrigues

03 Gilvania Fernandes Pinheiro 03 Dayana de Farias Lourenço

04 Alcione Soares da Costa 04 Daniele Matias Rocha de Negreiros

05 Luzia Cordeiro da Silva 05 Luzimar Cordeiro da Silva Soares

06 Antonia Silva de Lira 06 Armando José dos Santos

07 Elizangela Ferreira da Silva Melo 07 Mizael Lopes de Melo

08 Maria de Fátima Costa de Sousa 08 Joseane Francisca da Silva

● Não houve manifestação de candidatura para a presidência, portanto, a
senhora Patrícia Nogueira de Carvalho continuou na presidência do CMS;

● Foi informado a todos os membros presentes, a função de fiscalização do
CMS;

● Foi informado que foi repassado para a Secretaria de Saúde os materiais
solicitados na reunião anterior.
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SETEMBRO - 5ª REUNIÃO DO CMS

No dia 22 de setembro foi realizada a 5ª reunião ordinária na Secretaria municipal de
Saúde, onde foram abordados os seguintes temas:

● Visita da enfermeira responsável técnica das ações contra a Covid-19 para
esclarecimentos referente a vacinação nas residências e diz que é a melhor
forma de ter acesso a esses pacientes, devido a dificuldade dos pacientes irem
por conta própria tomar a segunda dose da vacina, que sempre foi respeitado
os grupos prioritários e que segue a forma de trabalho do estado. Informa a
quantidade de vacinas aplicadas e a quantidade que havia em estoque;

● A presidente informa a importância da fiscalização dos conselheiros e diz que
é função destes explicar sobre a vacinação a população que não entende;

● Foi informado que as cadeiras solicitadas para a UBS âncora uruba chegaram
e que estariam no dia seguinte na UBS;

● A Secretária de Saúde Maria do Socorro Lopes Quaresma, diz que visitou as
UBS´s juntamente com a Sra. Patrícia Nogueira Carvalho e que estão tomando
as devidas providências para resolver as demandas. Também relata que foi
feita uma lista de materiais para equipar todos os profissionais na intenção de
dar a todos os pacientes condições de serem atendimentos;

● O coordenador da Atenção Básica Petrônio Barbosa se apresenta e diz que
agora nosso município está realizando Colposcopia e que é necessário o
resultado do citológico para saber se há a necessidade de fazer este exame.

● O Sr. Petrônio também apresenta através do portal da transparência o dinheiro
recebido referente a Covid-19, informa como acessar e diz que tudo está no
portal. Detalha os gastos da Covid de Mataraca, sendo eles em materiais,
transporte e equipe;
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● Foi colocado em votação e o CMS deu parecer favorável que haverá uma
audiência pública de saúde no dia 19 de outubro de 2021 às 08:30 da manhã no
Centro Cultural de Mataraca.

OUTUBRO - AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE

No dia 19 de outubro foi realizada a Audiência Pública de Saúde no Centro Cultural do
Município de Mataraca-Pb, onde foi abordado sobre o SUS e a pandemia, desafios e
perspectivas. Sendo o mesmo dividido por dois eixos:

● Eixo 1: Quais os principais problemas e desafios atuais nos serviços de saúde
no município de Mataraca causados pela pandemia do covid-19? Sendo
ministrado por Maria Bernadete Benco, apoiadora regional da 1ª e 14ª região.

● Eixo 2: O que podemos esperar dos serviços de saúde no pós-pandemia?
ministrado por Priscila Araújo, coordenadora do planifica SUS.

●
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NOVEMBRO - 6ª REUNIÃO DO CMS

No dia 04 de novembro foi realizada a sexta reunião ordinária na Secretaria municipal de
Saúde, onde foram abordados os seguintes temas:

● Apresentação do 1º quadrimestre do relatório financeiro;

● Apresentação dos indicadores por UBS;

● Solicitação de ouvidoria, um setor para tal função;

● Foi informado sobre a saída da farmacêutica;

● O cadastro dos pacientes é muito importante para que haja da melhor forma, a
alimentação do sistema;

● A presidente informa que há reuniões semanais com as UBS e que houve
unificação de mais de 3 mil cadastros e devido a essa duplicação ou até
triplicação de cadastros anteriores, foram dificultadas as contabilizações no
sistema.

● Foi solicitado às enfermeiras e técnicas, que no seu tempo livre, dessem apoio
às recepcionistas que estão sobrecarregadas, podendo assim levar melhor
atendimento aos pacientes;

Atenciosamente,

Kivia Maria Rodrigues
Secretária do Conselho Municipal de Saúde
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