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ATA nº185 – Reunião 08/2019 - Aos onze dias do mês de Junho de 2019, às 

14:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, no 

polo da UAB – Universidade aberta do Brasil, que fica localizada à Praça Luís 

Rogério, para a reunião ordinária do mês de junho do ano de 2019. Estiveram 

presentes: Rafaela Sampaio representante do Poder Público, Janilda Matos 

Macedo representante da Secretaria de Assistência Social, Natanael Barbosa 

Santana representante da Pastoral da Criança, Ana Gorete L. F. Aragão da 

Igreja Católica, Naiara Gomes Santos Souza representante dos Prestadores de 

Serviço da Saúde, Alberto Gomes da Cruz representante da Associação dos 

Agentes Comunitários de Saúde, Neumária Vicente dos Santos representante 

da APLB – SINDICATO, Roberta Mendes Nunes representante do SINDSEMP, 

Vilma Guimarães Pereira Ferreira representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Piritiba. A Sr Rafaela Sampaio iniciou a reunião 

saudando aos presentes e justifica ausências de algumas instituições e solicita 

que o presidente acompanhe a frequência das instituições, em seguida Naiara 

Gomes realiza a leitura da ata da reunião anterior nº 184 aprovada sem 

ressalvas. Em seguida Natanael Barbosa informa que com a mudança na 

presidência da instituição haverá a mudança do representante do Sindicato dos 

Produtores Rurais de Piritiba. Rafaela fala da importância do conselho ter 

conhecimento da rede de acompanhamento e assistência as gestantes em 

parto de alto risco e cita as unidades de referência em Salvador que tem 

pactuação com o município de Piritiba e fala da rapidez em chamar as 

pacientes cadastradas na regulação, Natanael questiona se as adolescentes 

também podem ser atendidas nestas unidades, Rafaela informa que sim, 

inclusive gravidez em menores de 18 anos é considerada gravidez de risco, 

fala ainda sobre a importância da busca do SELO UNICEF para o município e 

informa uma das ações que o município vem trabalhando juntamente com as 

demais secretarias: Assistência Social e Educação é a prevenção de gravidez 

na adolescência, informa que todos os enfermeiros recentemente foram 

capacitados através do TELELAB para realizar os testes rápidos. Reforça que 

as 07 Unidades Básicas de Saúde (Porto feliz, Cansanção, Lavanderia, 

Aymoré, Areia Branca, França e Andaraí) receberam Testes rápidos para HIV, 
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Hepatite B e C e sífilis com estoque suficiente para atender a população.  

Aproveita para informar que houve a troca de enfermeiros nas unidades de 

saúde do Cansanção e Lavanderia, onde Graciany que esta lotada no 

Cansanção passou para a Unidade da Lavanderia e Rafael Gonçalves foi 

contrato para a unidade de Cansanção. Rafaela Sampaio informa ainda que 

houve uma campanha de prevenção de gravidez na adolescência junto a 

secretaria de assistência social com palestras realizadas em algumas unidades 

escolares respeitando a faixa etária dos alunos e com o devido cuidado e 

atenção entendendo também a resistência de alguns pais em falar sobre o 

tema. Informa sobre o stand da saúde montada na praça pública em realização 

de evento festivo da abertura dos festejo juninos com distribuição de 

preservativos e informativos sobre o tema e que no período dos festejos 

juninos terá na praça um stand da saúde também com distribuição de 

preservativos e atendimento diversos a população. Com relação a contratação 

do médico da UBS de Andaraí nos dias 24 a 28/06 haverá a homologação para 

preenchimento da vaga. Alberto da Cruz aproveita a oportunidade para 

agradecer iniciativa de curso específico para os ACS e solicita informações 

referente as próteses dentárias pois a população cobra informações os ACS 

não tem informações sobre a adesão deste pela falta de comunicação entre a 

equipe. Rafaela informa que solicitará que Jordana Coordenadora da saúde 

bucal que é responsável por estas informações preste esclarecimentos para o 

conhecimento de todos. Rafaela aproveita para falar sobre o recesso junino 

que será de 20/06 a 02/07, informa que a UBS de Andaraí esta e mudança 

para a nova unidade e que posterior aos festejos juninos haverá a inauguração. 

Natanael informa que o Conselho Municipal de Saúde realizou visita nas UBS 

Cansanção e Aymoré e reforça que a conferência estadual de saúde 

acontecerá nos dias 8, 9, 10/07.Sem mais nada a tratar a reunião foi 

encerrada. Eu, Naiara Gomes Santos Souza, lavro esta ata que será assinada 

pelos demais presentes. Piritiba, onze de junho de dois mil e dezenove. 
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