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Ata da Audiência Pública da Saúde com o tema: Gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS) - Apresentação do I e II Quadrimestre de 2018. Aos oito 

dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala 

das Sessões Plenário Vereador Antônio Ferreira da Costa, Palácio José 

Sueco de Medeiros, estiveram presentes: o Presidente da Câmara, 

Vereador José Rivaldo Lima; a Secretária Municipal de Saúde, Maria José 

Alves Dantas; a Secretária Adjunta de Saúde, Paloma Vitória da Silva 

Baracho; a assessora técnica Ilaionária Márcia Pereira de Araújo; o 

coordenador do Pronto Atendimento Municipal, José Erivan da Silva; a 

coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, Lécia Laiane da Silva 

Santos; a controladora municipal, Adriana Linhares F. de Brito, e 

demais pessoas representantes da sociedade civil. A abertura foi 

realizada pelo Presidente da Casa, fazendo referência ao cumprimento à 

Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, e cumprimentando os presentes. 

A Secretária Municipal de Saúde, Maria José Alves Dantas, também fez 

seus cumprimentos ao público presente e aos internautas que acompanham 

a sessão pela transmissão ao vivo. Em seguida, usou da palavra a 

assessora técnica Ilaionária Márcia Pereira de Araújo, que fez a 

apresentação detalhada dos dois quadrimestres através de slides, 

informando que o investimento em saúde, destacando o percentual de 

14,51% de aplicação e de 53,21% de despesa com pessoal. Ela informou 

que não houve auditorias no âmbito da saúde no exercício de 2018. Ainda 

com relação aos investimentos, destacou a utilização de verba de 

oitenta mil reais para aquisição de uma ambulância zero quilômetro tipo 

A; ressaltou a elaboração do Código Sanitário Municipal durante o 

período, que virou Lei Municipal e está em vigor; citou a conclusão das 

obras do Centro de Saúde Municipal, que passou a abrigar a sede da 

Secretaria Municipal de Saúde; e destacou a aquisição de tablets e 

computadores para a Atenção Básica. Quanto aos atendimentos, a 

assessora frisou que totalizaram sessenta e dois mil, trezentos e 

quarenta e um até o mês de setembro, sendo quarenta e três mil, 

duzentos e sessenta e três consultas. Falou sobre o desafio que a 

Gestão Municipal está tendo de manter o Pronto Atendimento Municipal, 

com a porta de urgência e emergência. Disse ainda que há disponível em 

conta um saldo de doze mil reais para cursos de qualificação para os 

servidores da saúde. Após encerrar sua fala, o Presidente José Rivaldo 

Lima justificou a ausência dos vereadores Marineide Alves Dantas, 

Felipe Dantas Bezerra e José Ari Bezerra Dantas. Logo após, usou da 

palavra a Secretária Municipal de Saúde, Maria José Alves Dantas. Ela 

falou sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Município, 

com destaque para o “Saúde em Movimento”, que contempla idosos com 
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atividades físicas e fortalecimento de vínculos; o “Janeiro Branco”, 

que trata da saúde mental e do bem-estar, tendo este virado Lei 

Municipal. A secretária prosseguiu falando sobre os exames ofertados 

aos usuários da saúde municipal, que totalizaram sete mil, quinhentos e 

quarenta e um no primeiro quadrimestre, e onze mil, quatrocentos e 

sessenta e seis no segundo quadrimestre. Com relação ao Pronto 

Atendimento Municipal, o gasto com os plantões foram de: noventa e seis 

mil reais no primeiro quadrimestre, e cento e quarenta e seis mil e 

quinhentos reais no segundo quadrimestre. A gestora lembrou ainda a 

realização de cirurgias de catarata e mamografias disponibilizadas pela 

Secretaria. Com relação aos partos, informou que foram quarenta e seis 

no primeiro quadrimestre, sendo dezenove em Currais Novos, três em 

Caicó, vinte e um em Santa Cruz, um em Natal e dois em Acari; e vinte e 

nove no segundo quadrimestre, sendo quatorze em Currais Novos, dois em 

Caicó, oito em Santa Cruz, três em Natal e dois em Acari. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente da Câmara encerrou a audiência, mandando 

registrar a presente ata em seu livro próprio para constar. Eu, Romeu 

Fernandes Dantas de Sales, secretariei os trabalhos e lavrei esta em 

oito de janeiro de dois mil e dezenove. 
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