
ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA E SESSÃO DE 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 

REALIZADA NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE 

SOUZA NO DIA VINTE E SETE DE MAIO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE ÀS NOVE HORAS E QUINZE MINUTOS. 

PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - ALAGOAS.  

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e 

dezenove ocorreu a octogésima quarta sessão ordinária da 

deécima sexta legislatura e sessão de audiência pública 

referente ao segundo quadrimestre de dois mil e dezoito da 

secretaria municipal de saúde de Paulo Jacinto. Estiveram 

presentes os vereadores: José Salú da Silva - Vice 

Presidente e José Anisthyn Carvalho da Silva. Ausentaram 

se os vereadores: Arconço Pereira dos Santos - presidente, 

Francisco Manoel Ferreira Fontan - primeiro secretário, 

Maciel Barbosa de lima - segundo secretário, José Ribeiro 

Barbosa Neto, Laryssa Rodrigues de Almeida, Davi de 

Aquino Silva e Sheila Magna de Assunção Silva os quais 

tiveram sua falta justificada devido ao comparecimento à 

sessão com Deputados Federais em Maceió. Havendo 

número legal o presidente interino solicita ao vereador José 

Anisthyn que faça a leitura da ata da sessão anterior, a qual 

é aprovada por todos os vereadores. De volta com a palavra 

o presidente interino José Salú registra a presença das 

alunas do curso de direito da instituição CESMAC do sertão: 

Heolanda Ferreira Cândido do décimo périodo e Duanny 

Mikaella Silva de Lima do sétimo Período. Posteriormente o 

presidente faculta a palavra para a senhora Maria do Carmo 

representate da secretaria municipal de saúde a qual inicia 

cumprimentando a todos , e aborda que a presente 



audiência pública é referente ao terceiro quadrimestre de 

dois mil e dezoito de setembro à dezembro. A presenta a 

equipe técnica da secretaria de saúde passa a palavra para 

a enfermeira Pllyanna Nascimento que aborda sobre a 

atenção primária na estratégia de saúde da família, onde 

busca promover a qualidade de vida da população 

intervindo nos fatores que colocam a saúde em risco, como 

falta de atividade física, má alimentação e o uso do tabaco. 

Informa as atividades básicas de uma equipe de saúde da 

família como conhecer a realidade das família pelas quais 

são responsáveis e identificar os problemas de saúde mais 

comuns em situação de riscos as qualis a população está 

exposta e executar, de acordo com a aqualificação de cada 

profissional os procedimentos de vigilância à saúde e de 

vigilância epidemiológica nos diversos ciclos da vida. 

Apresenta as metas da atenção básica como a média de 

atendimentos de médicos e enfermeiros em relação as 

necessidades da população e o índice de atendimentos por 

condição de saúde avaliada. Com relação à saúde da 

mulher foram realizados exames citopatólogicos e 

mamografia em mulheres de vinte e cinco a sessenta e 

quatro anos. Posteriormente a palavra é facultada ao 

cordenador do NASF o senhor Técio Canuto que 

cumprimenta a todos e aborda que o NASF é uma equipe 

composta por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento que devem atuar de maneira integrada e 

apoiando os profissionais das equipes saúde da família, 

atenção básica para populações específicas, 

compartilhando as práticas e saberes em saúde nos 

territórios sob responsabilidade dessas equipes. O NASF 

presta atendimento de orientação nutricional, assistência 



social, fisioterapia, psicoterapia, avaliações fisícas e 

avaliação sobre os riscos de zoonoses. Em seguida 

apresenta o formulário de atendimentos prestados por essa 

equipe. De volta com a palavra a atual secretária de saúde 

senhora Maria do Carmo apresenta os quantativos dos 

serviços de média complexidade, os tratamentos fora de 

domicílio, endoscópias digestivas, colonoscopia e 

proctologia custeados pela secretaria municipal de saúde. 

Presta contas das viajens que foram feitas para exames em 

maceió relativas aos meses de setembro e dezembro. Desta 

vez a palavra é facultada a Mayana farmaceutica do 

município, que aborda que existem setores que apesar de 

estarem no mesmo prédio se diferem o primeiro é o CAF 

central de abastecimento farmaceutico e o segundo é a 

farmácia em edificação exclusica que serve para justificar o 

abastecimento dos PSF's e o terceiro é a farmácia 

hospitalar. O programa acompanha o consumon 

medicamentoso e se divide em três tabelas dos principais 

programas que são saúde da mulher, saúde mental, hiper 

dia deste modo é explanado os quantitativos de consumo 

medicamentosa por programa e recursos de compra de 

medicamentos. Posteriormente a palavra é facultada a 

veterinária do município Raquel Correia que fala em nome 

da cordenadora de vigilância em saúde Luiza Maria barros 

Vilela que não pode comparecer. Inicia falando a quantidade 

de casos por ano com relação a acidentes com animais 

pesonhentos, atendimentos anti rábicos, sífilies em 

gestantes, AIDS, tuberculose, hepatites virais. Também 

aborda com relação aos nascimentos vivos por parto cesária 

e normal, mães adolescentes, nascidos abaixo do peso e 

acompanhamento de pré natal das mesmas. Óbitos no 



município e suas causas no âmbito municipal. Não havendo 

mais oradores e nada a ser tratado o presidente encerra a 

presente sessão que eu Janaina Pereira Silva na qualidade 

de redatora de atas lavrei e vai por mim assinada e pelos 

vereadores que aprovarem. 


