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Caetanos

Atas

Ata de Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Caetanos
Aos onze dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois, reuniu-se
ordinariamente na Câmara Municipal de Vereadores de Caetanos.
às quinze horas, os membros do referido Conselho Municipal de
Saúde para apreciação c deliberação das demandas informadas
em pauta. A presidente do Conselho Nayane Guimarães Leite,
iniciou sua fala com a explanação sobre o projeto da FUNASA
juntamente com o engenheiro Aldo Souza Carvalho e a Secretária de
Saúde Jamilli Brito de Oliveira. Foi explicado como será o funcionamento
com a implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município, no
valor de R$500.500,00 para o total de 25 módulos sanitários, constituídos
de banheiro com vaso sanitário, lavatório de louça, tanque de lavar roupa
e uma tevap tipo A reservatório de 500 litros. O projeto contemplará
famílias do povoado Curral do Meio, povoado Abóbora, povoado Volta
do Rio, e pôde ser apreciado por todos os Conselheiro presentes,
as obras que tem previsão de iniciar em Dezembro de 2022. O
projeto colocado em votação foi aprovado sem ressalvas pelos
Conselheiros presentes.
Jamilli deu prosseguimento a sua fala sobre emenda de
custeio no valor de R$300.000,00 para Atenção Básica e uma
emenda de investimento destinada as unidades José Alves e
Gregórios no valor de R$ 250.000,00.
Nayane e Jamilli relataram sobre a necessidade de marcar
outra reunião para uma nova eleição da presidência do
Conselho Municipal e sobre a formação devido ao falecimento
de uma das integrantes e alguns suplentes que foram
desligados.
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