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Ata da Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde no Plenário da 

Câmara Municipal de Curimatá, Estado do Piauí em 30/11/2018. 

             Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de novembro de dois mil e 

dezoito, na sede da Câmara Municipal de Curimatá, Estado do Piauí, localizada 

à Praça Abdias Albuquerque, 427, com a presença da Secretária Municipal de 

Saúde, Maria das Neves Nunes Vogado Jacobina e a presença da Presidente 

da casa, Flávia Katyanya Louzeiro Jacobina, a Vereadora Luziene Vogado 

Ribeiro, Jonas Ribeiro dos Santos, o Secretário de Finanças Kléber Alves de 

Carvalho Filho, o Secretário de Administração Wilson Sousa de Carvalho, a 

Secretária de Assistência Social Hilma Vanda Nogueira Albuquerque Carvalho, 

a Secretária de Educação Anubete Angelino Pereira, o Secretário de Esporte 

Cristiano Dourado Sobrinho, o Procurador Danylo Rafael Barbosa Arrais, o 

Controlador Raimundo Nonato Bezerra, Chefe de Gabinete Josonilson 

Miranda, Enfermeiros, Coordenadores, Agentes Comunitários de Saúde, 

Funcionários da Prefeitura, da Câmara e pessoas da Comunidade. Reuniram-

se em Audiência Pública com os objetivos de tratar dos seguintes temas: 

Prestação de contas à população das ações realizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, bem como, a apresentação dos relatórios quadrimestrais, 

que demonstram os dados gerais das atividades da Rede Municipal de Saúde 

no ano de 2017. Iniciou a reunião a Presidente da casa a Senhora Flávia 

Katyanya, parabenizando a Secretária de Saúde Maria das Neves pelo bom 

desempenho à frente da Secretaria de Saúde e também elogiou toda a equipe 

pela atuação nos serviços prestados à comunidade. A Secretária Maria das 

Neves cumprimentou a todos os presentes com boas vindas e falou dos 

assuntos relacionados à Audiência Pública para divulgação dos relatórios 

quadrimestrais, apreciação e aprovação pela Câmara Municipal. Comentou 

sobre o SIOPS, que é um sistema onde são divulgadas todas as ações 

realizadas por esta Secretaria. Ainda explicou que os relatórios têm por 

finalidade apresentar os resultados obtidos pela Gestão em Saúde no 

Município de Curimatá-PI, durante o ano de 2017, enfocando os aspectos 

essenciais para o exercício do controle das políticas do SUS. Foram 

apresentados três relatórios, janeiro-abril, maio-agosto e setembro-

dezembro/2017. A Secretária Maria das Neves falou do sucesso das 

Campanhas e Palestras no ano de 2018, como: Campanha de Conscientização 

da Dengue, Campanha do Outubro Rosa, Setembro Amarelo e Novembro Azul. 

Durante a Campanha do Novembro Azul, fizeram mais de 500 PSA para 

benefício da população. Que tem realizado aquisição de medicamentos 

periodicamente. As Equipes e Coordenadores da Secretaria de Saúde foram 

atuantes em realizar várias ações nos bairros e escolas, como por exemplo, o 

arraial dos idosos, dentre outros. Falou que está fazendo o melhor, mas tem 



consciência que tem falhas. Que foi realizada a licitação para a aquisição de 

uma VAM e esse veículo tem acessibilidade para as pessoas portadora de 

alguma deficiência. Já foi licitado um Consultório Odontológico para a UBS da 

localidade Matos, desse Município. Foi entregue vários Kits do Programa Brasil 

Sorridente nas escolas e realizado aplicação de Flúor. Foram distribuídas para 

pessoas necessitadas, várias próteses dentárias, sempre acompanhadas do 

Dentista que atende o Programa. A Presidente da Câmara falou sobre os 

Agentes Comunitários de Saúde, que os mesmos não estão realizando seus 

trabalhos eficazmente. O Secretário de Finanças o Sr. Kleber falou que não 

deveria generalizar sobre os trabalhos dos Agentes Comunitários de Saúde, 

que o Enfermeiro responsável terá que identificar quem realmente está 

negligenciando seu trabalho.  A Secretária de Saúde falou que todos os 

Agentes Comunitários de Saúde, têm um Enfermeiro responsável, e que todos 

os Agentes Comunitários De Saúde, têm seu uniforme, tablete, balança e 

protetor solar. E ainda pediu aos Vereadores que tivessem a liberdade de 

convocar os Agentes Comunitários de Saúde para ter uma reunião com eles. A 

Secretária disse que é muito cobrada acerca de salários, mas que o reajuste é 

feito pelo Governo Federal. A Vereadora Luziene falou que a campanha do 

Outubro Rosa foi pouco divulgada e sugeriu que as próximas campanhas 

possam ser mais divulgadas. A Senhora Helena que é uma Agente 

Comunitária de Saúde, elogiou o Sistema do Tablet, que o seu serviço está até 

70% realizado e que é difícil ser realizado em sua totalidade devido rejeição da 

própria sociedade. O Vereador Jonas elogiou o trabalho das Agentes 

Comunitárias de Saúde, a Senhora Helena e Felisdete. A Vereadora Lusiene 

disse que é difícil a realização dos referidos cadastros. A Enfermeira Ana Paula 

falou do bom desempenho do Agente Comunitário de Saúde, o Sr. Jackson 

que tem feito seu trabalho de qualidade. Disse ainda sobre o sucesso do 

serviço do SAMU. Sugeriu que tivesse uma capacitação para trabalhar com 

adolescentes usuários de drogas e grupos de risco. A Biomédica Alvina Camila 

falou sobre sucesso do Teste Rápido. O Chefe de Gabinete Josonilson elogiou 

as equipes de saúde e disse qualquer gestor gostaria de trabalhar com essas 

equipes de Curimatá, pelo bom desempenho. A Presidente Flávia pediu que no 

próximo ano tivesse no Município um Médico Pediatra e um Ortopedista, pois, 

a necessidade é grande. A Secretária de Saúde Maria das Neves respondeu 

que é uma das metas para o ano 2019. A Fonoaudióloga Mônica participou de 

um Curso de Capacitação de Profissionais de Saúde que atuam na linha de 

frente de Emergência em Saúde causada pelo Vírus Zika, promovido pelo 

CONASEMS em parceria IPADS, ficou muito otimista com o aprendizado. O 

Procurador Danylo sugeriu que qualquer Enfermeira pode enviar um Ofício 

para o gestor solicitando uma capacitação.  O Vereador Jonas Ribeiro indagou 

sobre as alunas adolescentes que moram na Localidade Baio que tinha 

passado mal. Clinicamente os Médicos não constataram nada de anormal. A 

Psicóloga Carolinny Dias fez um relatório e depois de entrevistas realizadas, 

constatou que é possível que tenha ocorrido um distúrbio psicológico no grupo 

chamado histeria coletiva, onde os sintomas são: náusea, tontura, falta de ar e 

desmaios. Em seguida foram analisados os relatórios pelos Vereadores 

presentes e aprovados por unanimidade. Sem nada mais para tratar no 



momento, encerrou a reunião e para constar segue lista anexa com assinaturas 

dos presentes.   

 

 


