
ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO, ÀS 09h00min, NA SECRETARIA DE SAÚDE. 

 

       A lista de presença segue ao final da presente ata, de acordo com a manifestação dos. Estão 

presentes Cecilia Ap. Xavier de O. França, Ana Paula Soares de Sousa Andrade, Lucas Prado 

Rodrigues, Gislaine Meira dos Santos, Sergio da Silva, Edmeia da Silva Santos e o Vereador 

Vitor Davi Ricci Camargo. Iniciando a reunião a Cecilia informa que sobre a carreta de 

mamografia “Mulheres de Peito“ que está no município até 02 (dois) de julho, relata que a 

quantidade de mulheres que tem o encaminhamento na UAC, não estão comparecendo, 

apesar da UAC entrar em contato com elas, foi divulgado em todas as redes sociais da 

Prefeitura, moto de som, percorrendo toda a cidade, mas apenas 20% das mulheres que 

estavam aguardando compareceram, uma pena, pois estão perdendo uma ótima 

oportunidade para diagnosticar. Foi informado sobre a organização da carreta, as mulheres 

que não possuírem encaminhamentos, receberão diretamente da enfermeira que está 

disponível lá. Foi falado sobre os pontos de vacina contra Covid 19, e continua em baixa a 

procura, poucos estão recebendo a dose de reforço. Foi recebido no dia 20 (vinte) de junho, 

mais 02 (duas) Vans do Governo Estadual, foram conquistados após indicação dos deputados 

estaduais Cézar e André do Prado, proporcionando mais conforto aos pacientes que utilizam 

o serviço diariamente para compor a frota do Transporte Sanitário. As despesas estão 

aumentando muito, principalmente com combustível. Informa do aumento de pacientes com 

síndromes gripal, ocorre sempre às segundas feiras, na UPA são 4 médicos diurnos e 3 

médicos noturnos, pediatras são 2 no diurno e 1 noturno, no momento não tem consultórios 

suficientes para aumentar a quantidade de médicos. O aumento nos atendimentos, vêm se 

dando em decorrência dos atendimentos com síndromes gripais, pois as próprias empresas 

encaminham os funcionários para Santa Casa ou UPA para serem testados. Srº Sérgio relata 

que nas UBSs e USFs, somente atendimentos agendados, por isso que sobrecarregam a 

UPA e a Santa Casa de Misericórdia. Cecilia informa que nas UBSs e USFs as enfermeiras 

podem atender, fazer encaminhamentos para exames, triar, assim não seriam necessários 

todos estes agendamentos, mas para isso é necessário de Recursos Humanos. Foi falado na 

possibilidade de terceirização dos serviços da UPA, onde os funcionários públicos que estão 

lotados na UPA, irão para a Atenção Básica na tentativa de suprir a falta de recursos humanos, 

mas não será suficiente, será necessário de contratar mais funcionários públicos com o fim 

do contrato administrativo que se encerra no dia 26 de julho. Srº Sérgio informa que será 

necessário capacitar estes funcionários que estão acostumados a trabalhar em plantões, pois 

na Atenção Básica é lhe dar com os munícipes dos bairros, tendo que dar mais informações 

e ter compreensão. Foi debatido sobre a dificuldade de medicamentos de alto custo, as 



exigências que o estado faz para que a população tenha acesso, principalmente com 

medicamentos psicotrópicos. Foi orientado a entrar em contato com a Ouvidoria da DRS7 

para relatar estas dificuldades. Foi apresentada as planilhas das Receitas e despesas do 1º 

quadrimestre, enviadas pelo email e no grupo do WhatsApp, apresentadas também na 

Audiência Pública. Foi falado sobre o RDQA – Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, 

um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da PAS- Programação 

Anual da Saúde, informando o percentual das metas alcançadas, enviada pelo email e no 

grupo do WhatsApp. Encerrada reunião a Secretaria de Saúde se coloca à disposição de 

todos (as). Ata lavrada por mim, Ana Paula Soares de Sousa Andrade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


