
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa – ES, 

realizada no dia 09 de julho de 2018, às 18 horas na Sala de Reuniões da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Pauta: 

 Prestação de Contas do 1° Quadrimestre de 2018; 

 Informes; 

Foi dado início a reunião ordinária do CMSST, com a leitura da Ata da reunião 

anterior a qual é aprovada. Prosseguindo a Sr.ª Andreia faz a apresentação da 

prestação de contas das ações e serviços em saúde do 1° quadrimestre de 2018. São 

sugeridas algumas alterações no formato da apresentação da informação, e os 

Conselheiros aprovam. Prosseguindo Andreia informa sobre o processo do lixo 

hospitalar que foi encontrado na barragem de Santa Maria, informa que foi nomeada 

uma comissão para apoiar  os fiscais da Vigilância Sanitária no caso, Carla informa 

que a secretaria de Santa Maria de Jetibá encaminhou um relatório inconclusivo, e 

que foi recolhido todo esse material e que está sobre a guarda da Vigilância. A 

comissão que foi nomeada mais os fiscais da vigilância sanitária iniciaram no mesmo 

dia a análise e separação do material apresentado, e catalogado por volumes 

numerados. Foi constatado que havia material odontológico ( anestésico, fio de 

sutura, seringa de resina,...) em descarpak e material laboratorial ( seringas, 

Tubos,...). Andreia informa que a secretaria de Saúde fará o relatório do que lhe cabe 

apurar. Fica pactuado que assim que for concluído o relatório, será encaminhada 

cópia aos Conselheiros. Prosseguindo é informado que está acontecendo à reforma 

da Unidade de Apoio de Lombardia, uma cobrança da comunidade. Prosseguindo é 

informado aos conselheiros que após a conclusão do processo seletivo, houve a 

chamada para as vagas, assumiu na ESF Penha/Lombardia a Drª Maria Betânia, 

porém está havendo muitas reclamações da população quanto a conduta dela nos 

atendimentos, dificultando o trabalho da equipe. Os conselheiros sugerem  abrir um 

processo disciplinar, e afastá-la durante os tramites. Os conselheiros sugerem fazer 

uma resolução com a decisão. Nada mais havendo a ser tratado, eu Katia Neumann 

Tomasi, secretária executiva do CMSST lavra e assina a ATA juntamente com a 

Presidente Srª Andreia Passamani Barbosa Corteletti. 
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