
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO, ÀS 09h00min, NA SECRETARIA DE SAÚDE. 

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

membros. Estão presentes Cecilia Ap. Xavier de O. França, Ana Paula Soares de Sousa 

Andrade, Lucas Prado Rodrigues, Viviane Vieira Lima, Alfredo Julio Neto, Rosangela Dal Bom 

e o Vereador Vitor Davi Ricci Camargo do a reunião, Cecilia informa sobre as reformas nas 

unidades do Bananal e no Bonfim, os munícipes do Bananal estão sendo atendidos no CSIII, 

no Bonfim fecha hoje, pois serão feitas várias adequações de parede e piso, depois as outras 

serão reformadas gradativamente. Também será ampliada a Santa Casa, onde fará a semi-

intensiva, administração. Foi informado sobre a construção da UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento, no CECOM. A procura da população para receber vacina contra o Covid – 19, 

continua baixa a procura, apesar de ter sido ampliado os horários nas unidades. Foi informado 

o encerramento da terceirizada de funcionários, eram 52 funcionários, dentre eles são: 

Técnicos de Enfermagem, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Limpeza, com isso está sendo 

muito dificultoso prestar atendimentos adequados sem sobrecarregar os funcionários. Pelo 

TAC – Termo de Ajuste de Conduta, não pode mais ultrapassar as horas extras, podendo o 

município sofrer sanções. Está sendo providenciado a contratação de outra empresa, para 09 

Técnicos de Enfermagem, mas tem que aguardar os trâmites de aquisição. Estão sendo 

convocados os funcionários que estavam afastados sem remuneração, também serão 

convocados alguns motoristas pelo concurso. Foi debatido entre os Conselheiros “o porquê” 

não foram contratados os cargos que fizeram concurso até o momento, pois não é de hoje 

que está vindo esta problemática de falta de profissionais. Salienta-se que caso não ter 

cumprido a escala de plantão na UPA, o município poderá sofrer sanção do COREN, por 

sobrecarregar a equipe de enfermagem. Foi demonstrado ao Conselho, os documentos que 

estão foram feitos desde o ano passado, solicitando a contratação de profissionais do 

concurso que está vigente e abertura de concurso para cargos que não estão vigentes e 

faltantes. O Vereador Vitor, fala da dificuldade que a gestão está encontrando em contratar 

funcionários de concurso, está havendo falta de planejamento. Senhor Sérgio relata que há 6 

meses, levou o filho na UPA, foi aferido em casa que estava com 39°, porém na UPA quando 

aferiram, não deu febre, deu 36°, dia 11 a esposa também estava com febril, foi aferido em 

casa deu febre, chegando na Santa Casa de Misericórdia foi aferido com termômetro de 

aproximação e não deu febre, foi quando esposa, falou com a funcionária Elisa, que verificou 

com o termômetro de aproximação e não deu febre, porém estava sim com febre porque tinha 

acabado de verificar com o termômetro de axila, que acusou 39° de febre, a esposa falou com 

a enfermagem que estava com febre sim e que chamaria o marido, foi quando aferiram com 

outro aparelho e constatou que realmente estava com febre. Cecilia o orienta para que o 



senhor Sergio faça o relato na Ouvidoria para que seja apurado e que não aconteça com 

outras pessoas. Drª Viviane fala do Congresso que participou, explica que a verba que vem 

do Previne Brasil, que um dos indicadores do Previne Brasil é da Saúde Bucal, é necessário 

fazer o tratamento bucal nas gestantes, todos têm que ter a consciência desta importância. 

Drª Viviane ficou sabendo que terá um evento na escola do Vilarejo “Saúde na Escola”, que é 

da Atenção Básica, poderá fazer a distribuição dos kits nas escolas, e poderá ser feito em 

outras escolas também, porque terá que ser em equipe. Vereador Vitor fala do agendamento 

na Policlínica Wilson Federzoni, fala que recebeu relatos de várias pessoas que chegam ao 

mesmo tempo, e com isso outras pessoas chegam e acabam passando na frente, isso causa 

muito transtorno. Janaína explica que o sistema que faz estes horários de agendamentos, já 

foi solicitado à empresa a resolução sobre este problema e que seja mais flexível. Não 

havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, a Secretaria de Saúde se coloca à 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


