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ATA nº172 - Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 14:00 

horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, na sala do 

Conselho, que fica localizada à Alameda Sampaio, para mais uma reunião 

ordinária do ano corrente. Rafaela Sampaio inicia a reunião saudando aos 

presentes, em seguida Naiara Gomes inicia a leitura da ata da reunião anterior 

que foi aprovada sem ressalvas. Rafaela Sampaio realizou a leitura da pauta 

da reunião e compartilhou com os presentes sobre a realização do evento dia 

31/07 de entrega de kits para os ACS e ACE. Ana Paula, fala do PSF da 

Lavanderia e explica os tramites legais para a execução do projeto que foi 

elaborado no mês de fevereiro, fala da necessidade de cadastro de 

profissionais para a ativação da unidade, no entanto a UBS ainda esta em fase 

de acabamento, informa ainda que cedeu seu nome para ser cadastrada como 

enfermeira de referência da UBS que deve ter cadastrada sua equipe mínima, 

explica que esta estratégia é para evitar custos com o pagamento destes 

profissionais, o médico cadastrado será Tito Lucas e a equipe trabalhará com a 

realização de visitas até a unidade ficar pronta para o registro de produtividade 

para recebimento futuro de recursos, desta forma contribuirá também para a 

adaptação da equipe a população. Maira fala do tipo de registro de produção 

visando uma futura fiscalização, Ana Gorete aproveita a oportunidade para 

questionar se o Ministério da Saúde tem conhecimento desta situação, Ana 

Paula informa que o registro de atividade será apenas das atividades 

realizadas nas visitas, mas que será por um curto período de tempo visto que a 

unidade está quase pronta. Trata ainda do NASF que será composto por 07 

profissionais e tem que apresentar produção e ser mantido com recursos 

próprios até o repasse federal ser realizado, informa ainda que já esta em 

planejamento a contratação destes profissionais. Natanael questiona se foi 

realizado um estudo para remapear as áreas de cobertura da UBS Lavanderia, 

Ana Paula explica que haverá um remapeamento para cobrir essas áreas, 

porém ainda esta em fase de estudo e consulta das questões jurídicas e cita o 

déficit dos ACS no município. Maira, Tecnica de enfermagem da VIEP – 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA compartilha com os conselheiros presentes a 
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angustia de não ter alcançado a meta de crianças da campanha da Influenza e 

cita que a defasagem dos ACS no município contribuiu para esta situação. Ana 

Paula cita que é necessário reunir os ACS e CMS para decidir o 

remapeamento e sugere que haja um ACS representante de cada PSF para 

auxiliar nas decisões, O Sr Antonio, Secretario de saúde fala que há uma má 

divisão de ACS no município que é realizada por área de cobertura e cita 

resistência no que tange o relocamento por parte dos ACS que pode ter até 

750 pessoas na área de cobertura. Natanael Barbosa, presidente do conselho 

sugere um estudo de área antes das decisões do remapeamento, Ana Paula 

sugere uma reunião com os ACS para eleição dos representantes de cada PSF 

para atuação em futura reunião sobre o remapeamento, que deve ser levado 

em conta o acompanhamento das famílias que por vezes demandam diversas 

visitas na família durante a semana. Trata da importância do SIAB, programa 

que foi extinto, que tinha em seu banco de dados informações completas e 

reais que auxuliariam neste estudo. Samuel Soares ressalta que deve ser 

levado em conta o quantitativo de ACS que estão em processo de 

aposentadoria, para evitar problemas futuros após o remapeamento, diante 

disso ressalta-se a importância da realização de concurso público para ACS 

para contratação e que os candidatos devem ter concluído um curso específico 

para a área que não há oferta no momento. Rafaela Sampaio informa que dia 

20/08 haverá uma capacitação para os ACS na UAB e que no dia 27/08, dia 

mundial da amamentação será realizado na praça Getulio Vargas um evento 

de incentivo tendo como público alvo as gestantes, evento que será realizado 

em parceria com a secretaria municipal de assistência social, Natanael 

Barbosa sugere que além das gestantes sejam convidadas as puerperas para 

incentivo a amamentação, ressaltar os pontos positivos de amamentar. Rafaela 

informa o recebimento de 46 computadores com impressoras para implatação 

do PEC, a unidade piloto será a UBS do Aymoré, serão implantados 06 

computadores com impressoras para cada unidade, desta forma facilitará a 

retirada do cartão do SUS que será emitido nas unidades e não apenas na Sec 

de saúde, Antonio José fala da aquisição de um micro ônibus de 21 lugares 
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para as viagens de TFD – Ssa e mais duas ambulâncias. Natanael aproveita a 

oportunidade para informar que a visita agendada na reunião anterior por 

motivos de força maior não foi realizada, mas que será reagendada. Ana Paula 

informa que não foi possível a atualização do SARGSUS porque o sistema foi 

raqueado impedindo o acesso também do SIOPS, aguardando regularização 

do sistema. Rafaela Sampaio reforça que esta reunião seria dia 14/07 no 

entanto dói antecipada e aproveita para informar que as próximas reuniões 

seguindo o cronograma serão nos dias 11/09, 09/10, 13/11 e 11/12. Sem mais 

nada a tratar a reunião foi encerrada. Eu, Naiara Gomes Santos Souza, lavro 

esta ata que será assinada pelos demais presentes. Piritiba, sete de agosto de 

dois mil e dezoito. 

 

 


