que havia sido entregue o regimento pra todos os presentes a presidente josilene esclareceu que
qualquer convidado só poderá usar uma vez o direito da fala com duração de apenas 05 minutos e
que nenhum convidado poderá interromper a fala do conselheiro e que a fala do conselheiro tem que
ser respeitada. E que todas as observações deverão ser feitas no final de todas as falas. A
conselheira Joselene pedia resposta quanto a lei do PMAQ se já foi reavaliada. O conselheiro Iram
cobrou que a equipe de saúde do Icaraí não está fazendo as visitas domiciliar para os acamados
falta também a visita dos agentes de saúde, solicitou a reforma do posto de saúde de lcaraí, e
solicitou o atendimento odontológico. O conselheiro Xerez explicou a que a lei do PMAQ já está em
andamento pra ser enviada pra câmera, e que será implantado o pagamento de incentivo dos ESF
que estão cadastrados no PMAQ que o municípios está pegando modelos que já funcionam em
outros municípios e adequar a realidade do município. Falou da reforma dos postos de saúde e que
a grande maioria e principalmente os do interior estão necessitando urgente de reforma mas que já
está sendo providenciado. Solicitou apoio dos conselheiros para trazer as demandas até ele,
enquanto secretario para juntos tentarem resolver as situações que se colocam particularmente em
cada localidade. A conselheira Mariclecia questiona sobre o funcionamento dos ESF que em alguns
caso não estão trabalhando as 40 horas. O conselheiro Xerez explica que estará implantando o ponto
eletrônico. A conselheira josilene fala que o ponto eletrônico não resolve e que os profissionais que
são de outro município que trabalham no centro de saúde do São Sebastiao não recebe ajuda de
custos pra alimentação que são cumpridores fielmente dos horários estabelecido. E que realmente
tem que parti da secret4ria cobrar mais compromisso dos profissionais pra cumprirem suas cargas
horarias. A assessora Lide compareceu a plenária para convidar os conselheiros para as reuniões
locais para realização d4 Plano Municipal de Saúde e do Plano Plurianual Informou que será no dia
19 em lcaraí, dia 24 coii os profissionais de saúde e dia 25 com os usuários da sede. ITEM 04:
ENCAMINHAMENTOS AS DEMANDAS DA ULTIMA REUNIÃO: A presidente Josilene informou
que já foram feitos os procedimentos necessário e envio de ofícios pra devidas providencias
aguardando respostas. ITEM 05:INFORMES: A presidente Josilene apresenta o convite feito pala
STDS pra conferencia, apresentou o oficio da CAF solicitando a aprovação e liberação para doação
dos insumes citados no documento por conta da expiração do prazo de validade a doação será para
o Hospital São José aprovado a doação por todos conselheiros. Nada mais tendo a tratar a
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Benedicto Canholi Neto
Maria Josilene Meneses de Freitas
Francisco Kleber Sousa de 0 1 i vei ra&
Liduina Ribeiro dos Santos
Iranildo Alves de Sous
Francisca Heloisa Cur
Francisca Cleiciane O
Jaqueline Bezerra Cel
Alex Carneiro da Silva
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