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    RESOLUÇÃO N°008 CMSA/PARÁ DE 23 DE AGOSTO DE 2022. 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAJÁS 

E O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAJÁS, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei nº 09/97, de 23 de julho de 1997, e pelo decreto nº. 
011/2022-GAB/PMA de 07/07/2022. 
 
                  CONSIDERANDO que nos termos do inciso II do Art. 11º da lei 09/97 de 

23 de julho de 1997, o órgão de deliberação máxima será sempre o plenário; 

 
CONSIDERANDO que nos termos do inciso VI do Art. 11º da lei 09/97, 

de 23 de julho de 1997, as decisões do CMSA/PA serão consubstanciadas em 

Resoluções; 

CONSIDERANDO que o conselho de saúde é um orgão de fiscalização 

e controle social que visa garantir os direitos e preceitos da sociedade diante de 

eventuais descasos na saúde; 

CONSIDERANDO a identificação por este conselho de espaços publicos 

vinculados a saúde sendo tomados por construções ilegais de propriedades de 

terceiros que culminam em prejuízos a sociedade Anajaense detentores originais 

destes espaços; 

CONSIDERANDO que a frente do hospital municipal de Anajas 

pertencem tão somente a instituição de saúde e deve ser desobistruída para uso 

exclusivo desta instituição; 

CONSIDERANDO considerando que o a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

FLUVIAL DE ANAJÁS está ancorada em um local improprío próximo ao hidroviário 

de Anajás a qual vem sendo alvos de inúmeros prejuízos com batidas e dentre 

outros acidentes que afetam sua estrutura e sua vida útil; 

CONSIDERANDO que a gestão da saúde local deve perservar por esse 

bem, UBSF, de suma importante para o avanço na produção de mais saúde para 

ribeirinhos Anajaenses; 

CONSIDERANDO a decisão unânime dos membros do Conselho 

Municipal de Saúde em reunião extraordinária realizada no dia 24 de novembro de 

2022. 
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 RESOLVE:  

1- Recomendar á Gestão da Saúde local que determine a desobistrução 

da área da frente do Hospital Municipal de Anajás ora obstruídas por 

pelos menos 03 (três) contruções de portos (trapiches) ilegais e várias 

barracas de ambulantes que impedem o livre trânsito de pessoas nas 

dependencias desta Unidade de Saúde. 

2- Recomendar ao Ministério Público local que intervenha em eventual 

dificuldade ou omissão que a gestão da saúde local venha a incorrer 

para cumprir com as recomendações. 

3- Recomendar a contrução de um porto para que sirva de ancoragem 

permanente para UBS Fluvial com estrutura que acomode 

dignamente os usuários anajaenses que lá buscam atendimento. 

4- Determinar prazo de 10 (dez) dias corridos da data da publicação 

desta resolução para uma resposta ao controle social. 

 

5- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

______________________________________________________ 

Camila dos Santos Vasconcelos 
Presidente do CMSA/PA  

Decreto nº 011/2022 

Biênio 2021-2022 

 
 
 

_____________________________________________________ 
Jerime Rêgo Soares 

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto nº 003/2021 

 

       Homologo a Resolução N°0010 CMSA/PA  DE 29  DE JULHO  DE 2022. 

 




