ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA
NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022, ÀS 09:00, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Cecília agradece a presença de todos e explica sobre o Plano Municipal de Saúde 20222025 e a Programação Anual 2022. Janaína fala que o Plano Municipal de Saúde 20222025, era para ter sido feito em março de 2021, na transição de secretários que ocorreu no
final de 2020, foi feito esta transição explicando sobre os prazos, porém a outra gestora
quem estava, Paula Santos, não fez a programação no prazo certo, ficando em atraso o
Plano, já a Programação Anual 2021 foi feita. Janaína informa que Plano Municipal de
Saúde 2022-2025, foi feito de acordo com a nossa realidade, nada fantasioso, tentará fazer
o possível que está dentro do plano, mas depende de recursos financeiros e humanos. O
Conselho achou o Plano bom, bem enxuto e torce para que tudo que foi colocado na
programação dê certo às vezes não consegue desenvolver tudo que foi proposto, é
compreensível. Janaína fala que o Secretário de Desenvolvimento Estadual, senhor Vinholi,
que esteve no município neste fim de semana contemplará 100% para a construção da
unidade do Vale Verde. Cecilia fala dos recursos que chegam para os Agentes Comunitários
de Saúde, está no planejamento para compra de uniformes e outros kits. Senhor Sergio,
Presidente do Conselho, assina as resoluções do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 e
da Programação Anual de 2022, senhor Sergio fala que está de acordo. Foi informado sobre
o SIOPS, o fechamento do 6º Bimestre enviado dentro do prazo. Drª Viviane fala sobre o
credenciamento de algumas equipes da Saúde Bucal, explicou dos problemas que
encontrou, pois tinha algumas unidades que não tinham profissionais, fez a adequação para
que pudesse ser montada as equipes. Cecilia informa sobre algumas mudanças que poderá
ser feita no CEM – Centro de Especialidades Médicas, que envolve profissionais que estão
em outros setores. Foi falado sobre os afastamentos não remunerados, pois está com falta
de profissionais e estão afastados, Janaína e Cecilia falam que não estão de acordo com
os afastamentos, e fala que não irão conceder este tipo de solicitação, os que foram
afastados e pedem prorrogação estão sendo negados. Foi falado sobre estagiários, pois
ajuda muito nesta defasagem de profissionais, apesar que estava suspenso a contratação
de estagiários na Pandemia. Os Conselheiros solicitam estratégias para sanar a fila, pois
sabem da falta de profissionais. Senhor Sergio fala sobre a reunião que esteve referente
ao Conselho da Criança e Adolescente em questão de laudos pediátricos, relata também
sobre a fila de espera de fonoaudióloga, pois a demora para este atendimento atrapalhará
no desenvolvimento da criança, pois tem um tempo para sanar a dificuldade na fala,
conforme a criança vai crescendo, acaba perdendo a oportunidade da correção da fala,
solicita às Secretárias uma solução para esta situação, diz já ser uma demanda antiga nesta
questão. Cecília informa que tentará uma estratégia sanar esta questão, informa que
estamos com defasagem de mão de obra, principalmente a de Fonoaudióloga, foi mudada
a coordenação para que pudessem aumentar nas quantidades de atendimentos, pretende
levar esta especialidade para o Centro de Especialidades Médicas - CEM. Edmeia fala
sobre o cartão para andar no ônibus, pois a empresa dificulta muito esta situação e acaba
dificultando a situação nas unidades, pois precisa estar atualizando os laudos para
conseguir o cartão, dificulta muito a situação de todos, dos usuários e da Secretaria da
Saúde. Cecilia fala que todos têm que se unir para tentar sanar esta situação. Janaína fala
que o contrato da empresa dos médicos está encerrando, nesta nova contratação ou
renovação, solicitará mais médicos psiquiátrico infantil, neuro pediatra e outros profissionais
que estão em falta, pois não tem como contratar com este contrato por causa do objeto,
tem que ser alterado. Foi falado sobre a falta de psicólogos que a fila está muito grande, já
foi solicitado porque o concurso está vigente, mas até o momento ainda não foi contratado
estes profissionais. Os Conselheiros acham inadmissível aceitarem os afastamentos sem
remuneração e podem ser convocados a retornarem aos trabalhos quando a gestão achar
necessário. Ata lavrada por mim, Ana Paula Soares de Sousa Andrade.

