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ATA DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE:
URBINO PASCOAL BAILA O REFERENTE AO
QUADRIMESTRE DO ANO DE 2017.

Aos vinte e nove dias do mês de maio do exercício do ano de dois rm
reuniu-se os presentes relacionados e assinados abaixo para este fim, na UB ,,...
Pascoal Bailão de Nova Luzitania, localizada a Rua José da Silva Carva
para tratar da reunião do Conselho Municipal de Saúde, objetivando a a'
primeiro quadrimestre do exercício de dois mil e dezessete. Dando iniciol

;

Senhor Antonio Luiz Cavalar, Presidente do Conselho, agradeceu a presen
colocou em pauta a reunião sendo que destacou os trabalhos desenvolvidos p,
de Saúde, dando a palavra ao Senhor Leonardo Lopes Bonfim, Diretor da
Saúde que destacou áreas pontuadas de acontecimentos e atividades desenvol;
unidade de Saúde, tendo como destaque os trabalhos desenvolvidos pelos ag
saúde que realizaram um total de um mil e dezenove visitas de rotina e nove
sessenta visitas diretas relacionadas ao trabalho de prevenção a dengue, .
inúmeras atividades extras realizadas pelos mesmos. Em seguida foi falado
problema de transporte de pacientes para atendimentos realizados fora do mu
mostrando que houve seiscentos e seis viagens programadas para quatorze .',
diferentes em atendimentos diversos, sendo de rotina ou de especialidades e qu
número não se encontrava a quantidade de viagens realizadas através de urgêIl
emergências e o transporte pontual de uma criança especial para atendimento na
de Araçatuba por três vezes na semana. Pós-esclarecimentos a respeito de via
Senhor Diretor enfatizou nos atendimentos realizados na unidade básica de saé
município sendo que foram realizados cerca de três mil e novecentos atendi '.
pelos médicos da UBS, novecentos e setenta e dois procedimentos odontológi
cerca de quatrocentas coletas para diversos tipos de exames. Após esclareci,
sobre estas consultas foi aberta a palavra aos participantes que não se manifest .

I
uso. O Diretor de Saúde agradeceu a oportunidade e deixou sempre em abe .
visitas ou esclarecimentos a unidade de saúde aos Conselheiros e munícipes. De
a palavra ao Presidente do Conselho que agradeceu as explicações e oc
apresentado ao Conselho, colocou em votação a pauta do primeiro quadri1P
exercício de dois mil e dezessete, sendo aprovada por todos os presentes. Enks~
senhor Antonio deixou franco a palavra aos membros presentes e não 1\ .
declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Em segui
Mara dos Santos, que servi como secretária, lavrei a presente ata, que após
conforme, foi aprovada pelos presentes.
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