
 

Realizou-se no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e um, a terceira reunião 

ordinária nas dependências da Unidade de saúde Central I. A pauta foi a solicitação da 

secretaria de saúde através de oficio número 75/2021, os membros deliberaram sobre 

aprovação  do credenciamento de equipes de saúde bucal na ESF, apresentação dos 

serviços prestados pelo Rancho dos Profetas e apresentação sobre a vacinação contra 

corona vírus em Mandirituba,  menção a reclamação a respeito de atendimento na 

Unidade de Elsio de Assis, e aprovação de menção honrosa aos profissionais que 

atuam no combate a pandemia de coronavírus. Patrícia membro do CMS e psicóloga 

do Rancho dos Profetas inicia apresentação falando sobre a missão do rancho em 

resgatar indivíduos com dependência química através de atividades socieducativas, 

Patrícia menciona que a equipe é constituída por psiquiatra, psicóloga, assistente 

social , informa que realizam acolhimento e tratamento de trinta e seis indivíduos pelo 

prazo estimado de nove meses, Patrícia continua explanando sobre o plano de trabalho 

que foi aprovado pelo CMS, Darci complementa e agradece a parceria entre a 

instituição e a secretaria de saúde de Mandirituba. Leonardo apresenta sobre o plano 

de vacinação contra coronavirus em Mandirituba, e orienta como acessar o portal 

transparência para obter informações a respeito da vacinação contra coronavírus. 

Laodiceia menciona sobre a necessidade de realizar credenciamento de cinco equipes 

de saúde bucal com carga horária de vinte horas semanais na modalidade I, tal 

solicitação foi realizada pela coordenação de atenção a saúde bucal, os membros 

presentes aprovaram o credenciamento das equipes de saúde bucal. Laodicéia sugere 

a emissão de uma declaração de honra ao mérito para os servidores profissionais de 

saúde que atuam no combate a pandemia de coronavírus, os membros presentes 

concordam com a sugestão, Darci destaca que os profissionais são importantes para 

garantir a preservação da saúde da população, Patricia complementa dizendo que a 

participação dos profissionais e o engajamento foi decisivo para manter a população 

instruída e prestar a assistência necessária. Laodicéia passa a palavra para Dantas, 

Dantas menciona que o atendimento realizado na UBS Elsio de Assis  não foi correto 

pois na ocasião deveria ser aplicada a segunda dose de vacina contra coronavírus 

entretanto apos aguardar o tempo de espera, na sala de vacinação foi atendido por um 

enfermeiro que não aplicou a segunda dose e mencionou que seria reagendado para a 



 

segunda-feira seguinte, Dantas reclama que tal informação poderia ser dada ao ser 

recepcionado na UBS evitando o tempo de espera. Daniele pede desculpas pelo 

ocorrido e menciona que fará orientação a equipe da unidade de saúde. Eline pede a 

palavra e agradece a equipe de vacinação que realizou a  vacinação dos alunos da 

APAE com muito carinho e dedicação, ressalta a importante relação entre a SMS e a 

APAE juntamente com o CMS. Sem mais assuntos para tratar foi dada finalizada a 

reunião e subscrevi a presente ata que segue assinada por mim Laodiceia Ferreira dos 

S. Matiolo  e pela secretária do CMS Mariely Taise Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDIRITUBA  
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