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

de Saúde (SUS) - Apresentação do III Quadrimestre de 2018. Aos três 

dias do mês de abril 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; o vice-presidente Girlene Edson de Oliveira Amaro; a 

vereadora Marineide Alves Dantas; 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; 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 do III quadrimestre através de slides. Ela 

informou que 52,05% dos recursos totais da saúde foram destinados à 

despesa de pessoal, totalizando R$ 6.153.261,17, que gerou uma despesa 

por habitante de R$ 544,84. Quanto aos recursos próprios, foi aplicado 

o percentual de 16,13% em saúde. Não houve auditoria no período ora em 

análise. Houve a destinação de recursos da ordem de R$ 80.000,00 para 

aquisição de uma ambulância tipo ‘A’ com projeto fundo a fundo. Também 

houve a destinação de recursos de emenda parlamentar para aquisição de 

um carro modelo “Fiat Doblô” com sete lugares. Informou também que 

houve a destinação de R$ 12.000,00 para projeto FNS para Educação 

Permanente. Quanto aos óbitos registrados no ano de 2018, 88 pessoas 

morreram, sendo a principal causa a ocorrência de doenças no sistema 

circulatório. O registro de internações atingiu 435, entre os 

municípios de Acari, Caicó e Currais Novos. Em seguida usou da palavra 

a secretária municipal de Saúde, Maria José Alves Dantas. Ela ressaltou 

a realização dos projetos Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro 

Rosa, Saúde em Movimento, Grupo de Controle do Tabagismo, Saúde na 

Escola, Grupo de Oficina de Memória, Feira da Cidadania e Semana do 

Bebê. Informou que foram realizados 10.148 exames laboratoriais no 3º 

quadrimestre. Durante o ano, foram registrados 121 nascimentos. Quanto 

aos plantões médicos, foram aplicados R$ 164 mil. Houve também 46 

cirurgias de catarata e 100 mamografias. Destacou também o sucesso das 

campanhas de vacinação contra Influenza (91,64%), Poliomielite (97,01%) 
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e Antirrábica (86,27% de cães e 87,2% de gatos). Quanto a prevenção à 

doença de chagas, informou que foram coletados 38 barbeiros e todos os 

exames deram negativo. A secretária destacou também que o Programa 

Brasil Sorridente beneficiou 295 acarienses com 488 próteses dentárias. 

O coordenador do Pronto Atendimento Municipal, José Erivan da Silva, 

falou sobre ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito da saúde do 

homem. Em seguida, a secretária respondeu questionamentos dos 

vereadores presentes e encerrou sua participação. 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 três de 

abril de dois mil e dezenove. 
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