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Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove as dezessete no Plenário desta Casa 

Legislativa, localizada na Rua dos Poderes, número duzentos e doze, nesta cidade. Reuniram-se os 

senhores vereadores Edilma Soares de Paiva, Francisco Josimar de Oliveira, Joilma Terezinha da 

Costa Araújo, José Edson Soares, Manoel Hélio Holanda Maia e Rômulo Soares Vieira Liberato. 

Sob a Presidência do senhor Manoel Hélio Holanda Maia que declarou em nome de Deus e da Lei 

aberta à sessão, saudou os demais colegas presentes. Em seguida, o senhor presidente justificou a 

ausência da vereadora Lindalice Carlos: falecimento de uma tia dela; e o vereador Marcos Roberto 

por motivos pessoais. Dando sequência, o senhor presidente registrou a presença da senhora Maria 

do Socorro Araújo Cunha e a equipe da Secretaria Municipal de Lucrécia. O senhor presidente, 

também, ressaltou que o Período de Expediente desta Sessão será destinado apenas para a prestação 

de esclarecimentos por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Então, explicou com será este 

momento: cada vereador terá até cinco minutos para fazer os seus questionamentos bem como a 

Secretaria ou algum membro da sua equipe para elaborar a sua resposta. O senhor presidente pediu 

que enquanto um estiver falando não haver interrupções por parte dos demais. Para início o 

vereador Rômulo Soares leu o REQUERIMENTO n° 036/2019 – Solicitando a Secretaria 

Municipal de Saúde para que classifique os exames protocolados e disse que a partir surgiu alguns 

questionamentos e chegarão ao consenso que seria interessante para responder aos questionamentos 

uma convocação da Secretaria Municipal de Saúde e a sua equipe. O vereador Rômulo Soares disse 

que existe uma reclamação por parte da população dizendo que estão perdendo retornos ou cirurgias 

por causa do atraso dos exames, então, se a Secretaria adotar esse método de classificação 

amenizaria a situação. Além disso, disse o vereador que é de seu conhecimento que a Secretaria 

obedece a uma logística: o sistema de marcação dos exames, as agendas dos médicos que realizam 

os exames. E agradeceu a Secretaria Municipal de Saúde que sempre lhe atende nas suas 

solicitações e parabenizou pela condução dos trabalhos até então. A Secretária Maria do Socorro em 

sua primeira participação saudou o senhor presidente e os demais vereadores e agradeceu ao convite 

e desde já se disponibilizou para sempre que necessitar estará presente. Agradeceu a sua equipe por 

atende ao seu convite em está presente, pois a título de esclarecimento a Secretaria Municipal de 

Saúde não é só uma pessoa e sim um conjunto de pessoas. Então, em resposta a solicitação do 

vereador Rômulo Soares, a secretaria disse que existe situação na qual há um atraso na realização 
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dos exames, mas disse que é estranho, pois no caso específico de cirurgias são agendadas pela 

própria Secretaria. Entretanto, é de seu conhecimento que há a reclamação, mas para que isso 

discorra de maneira satisfatória é preciso haver um rito e que não está sendo feito da maneira 

correta. Então, o primeiro problema é o envio de documentos via rede social, e segundo, tem 

pessoas que agendam cirurgias por fora e querem que os exames saiam de maneira urgente. Mas, a 

secretaria disse que até tenta e em alguns casos se conseguem, porém há uma possibilidade de não 

acontecer no tempo a qual o paciente deseja. Quando chega até ela, pessoalmente, os documentos 

dos pacientes via rede social, ela recomenda que a pessoa vá até a Secretaria com os documentos 

físicos e explique a situação, pois procedendo dessa forma fica mais viável. Um agravo agregado a 

essa situação é que há, em média, uns vinte pacientes que consomem todos os exames da Secretaria. 

E muitas das vezes chegam à Secretaria e diz que aquele exame é uma urgência, enfim, foge um 

pouco do nosso controle. Mas, quando a Secretaria procede com o rito, ou seja, conversa com o 

médico e há uma explicação, então, o procedimento é solucionado. A Secretaria explicou um 

exemplo no ano passado que fez um mutirão para zerar os exames de ultrassom assim que o Doutor 

Túlio abriu a sua clínica em Pau dos Ferros foram gastos quinze mil reais, então, em um dia se 

mandava quinze pacientes e já no outro chegava trinta solicitações de exames de ultrassom. E 

destacou que um exame corresponde a dois ou três exames e o Sistema Único de Saúde (SUS) não 

acompanhou essa evolução e outro problema é uma demanda muito grande enquanto que os 

recursos são poucos para o porte do nosso município. Outro exemplo, os recursos para exames 

feitos pelo Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN) inicialmente era 

três mil reais e hoje é, em média, nove mil reais. Na sequência, o vereador José Edson saudou o 

senhor presidente, os demais vereadores e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador 

José Edson disse que quando se fala de saúde gera um debate. E neste debate houve ideias e 

questionamentos. O vereador destacou que a nossa população está muito ansiosa e quando vão ao 

médico diz que necessita de um exame e às vezes dá entrada na Secretaria e muitas das vezes nem 

vai lá e já buscar um apadrinhamento para fazer esse procedimento. O vereador relembrou que 

havia dito em outras sessões que Lucrécia tem uma das maiores estruturas de saúde da região, mas 

há uma reclamação por parte da população. Mesmo reconhecendo de ser ter um das melhores 

estruturas, profissionais, gastando muito, contudo isso há uma reclamação. E o vereador disse que o 

objetivo dessa reunião a ajudar o solucionar os problemas ou que a secretaria possa ajustar. Uma 

das reclamações é a demora no atendimento da realização dos exames e a Secretaria não dá 

nenhuma satisfação. Outra reclamação é quando vai entregar as solicitações e as pessoas que a 
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atendem não dá nenhuma perspectiva da realização do exame. E o questionamento do vereador foi o 

seguinte que através de um requerimento há um ano se havia a possibilidade da Secretaria a 

implantação de um sistema de protocolo, ou seja, quando o paciente for entregar a solicitação um 

protocolo para que o paciente possa acompanhar o seu exame. Em resposta, ao vereador José Edson 

disse quando só depende da nossa ossada fica mais fácil, ou seja, há dois médicos de pronto 

atendimento diário, exames laboratoriais, etc. A secretaria ilustrou dizendo quando possuímos um 

carro novo, porém simples dirigimos todo satisfeito, mas se porventura tivermos a possibilidade de 

trocar por um melhor e depois um tempo venhamos a dirigir outro carro com as condições do 

anterior que possuímos, então, reclamamos. Então, na área da Saúde aqui no nosso município está 

assim: nossos munícipes estão acostumados com esse padrão, além de haver uma promoção de 

qualquer há uma perfeição na saúde do nosso município e a ansiedade dita pelo vereador é no 

seguinte que se o paciente será curado ser ele realizar o exame que solicitado na Secretaria. E 

quando faz o exame o paciente não se preocupa em ir buscar o resultado. A Secretaria disse que a 

demanda de exames que temos no laboratório de urgência e comparando com a quantidade de 

recursos que é desperdiçado. No início do ano a Secretaria solicitou às pessoas que lhe dão 

assistência para separar os exames por série histórica, então foi separadas quinze ultrassom e quinze 

raio-x, então são marcadas e quando chegam o dia do exame o motorista está de prontidão e quando 

volta de viagem diz que daqueles que foram marcados foram apenas cinco pessoas. Então, a 

secretaria disse que o critério pela Secretaria é: cardíacos, cirurgias, urgências e as aquelas que dão 

as explicações devidas deixamos separadas. E em relação sistema de protocolo solicitado pelo 

vereador José Edson, a secretaria disse que é um instrumento almejado por ela em particular. Na 

sequência, o presidente Manoel Hélio lembrou que há duas pessoas dentro sua casa ligadas a saúde: 

Doutor Lucas e Doutora Rafaelly. E Doutora Rafaelly disse que em Lucrécia não havia muito que 

se fazer, pois dentro das possibilidades está se fazendo, ela disse, pois quando vai substituir algum 

colega em outro município ver as carências deste município comparando com o nosso município. 

Mas, enfatizou o senhor presidente que não devemos relaxar e sempre buscar manter o padrão e se 

necessário for cobrar iremos fazer. Em seguida, o senhor presidente pediu a Secretaria que visse a 

questão dos pacientes com câncer que às vezes a Secretaria não disponibiliza de um carro para 

atender a demanda de todos. E então, os vereadores vêm sempre cobrados com relação a essa 

situação. E houve uma situação em que o paciente foi para Mossoró e chegando numa Clínica e não 

era naquele local era em outro e quando o paciente procurou o motorista não estava nem a sua 

espera e nem disponível para a locomoção para local onde se faria o referido tratamento. Outra 
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situação foi a que um paciente foi num carro de linha para fazer o tratamento e quando terminou a 

sessão entrou no carro e o motorista percorreu Mossoró para pegar encomendas e o paciente quando 

chegou a casa estava bastante debilitado. Então, a recomendação do presidente é que quando um 

motorista for com os pacientes de câncer se vá exclusivamente com os pacientes deixe as demais 

coisas para resolver em outro dia. A secretaria disse que no passado quando se falava de pacientes 

oncológicos quando ia fazer tratamento em Natal ou Mossoró havia uma casa de apoio ou uma casa 

de um familiar para que esses pacientes após as aplicações não ficassem dentro dos veículos e 

passíveis de debilitações dentro dos veículos. Mas, hoje os pacientes não querem ir mais para esses 

locais. A secretária disse que é de seu conhecimento do quanto é forte o tratamento, principalmente, 

o de radioterapia. Então, a uma queixa dos pacientes com relação ao carro. A Secretaria citou um 

exemplo e disse que os pacientes utilizaram todos os carros da saúde e ainda usaram os carros de 

alguns vereadores. A secretaria disse que o problema é que os pacientes chegam até a secretaria 

cheios de direito ao deixar a sua solicitação querem com uma semana que o exame já seja atendido. 

A Secretaria lembrou que quando iniciou quando havia uma urgência ficava aquele aperreio pois, 

não tínhamos carros, profissionais em regime integral, enfim, era um Deus nos acuda. E hoje a 

ambulância vai pegar na residência, então, os familiares já chegam reclamando que o deslocamento 

da residência até o hospital está sendo feito num veículo pequeno. Porque querem uma ambulância 

grande, então, a cada dia que se passa ficando complicado, pois dispomos a solucionar o problema, 

mas a nossa população não entende. A vereadora Joilma Terezinha relatou a situação que ocorreu 

com ela que estava acompanhando o seu pai que estava indo a Mossoró: era uma das ambulâncias 

pequenas, mas sem ar condicionado, pois dentro do espaço que faz um transporte do paciente e o 

acompanhante é muito quente e ela e o seu pai chegaram a Mossoró banhados de suor, além de seu 

pai vomitou durante o trajeto. Então, pediu para tomar as providências para que encaminhasse mais 

pacientes nesse veículo, pois é muito delicado fazer trazer trajetos longos num veículo sem ar 

condicionado. O vereador José Edson requereu de forma verbal a Secretaria à instalação nesse 

veículo. A Secretaria disse que já está tomando as providências com relação à instalação do ar 

condicionado nos veículos da saúde que não têm. E já está foi feito um acordo com os médicos para 

ele mesmo definirem qual o veículo será utilizado para o translado do paciente e que sabe as 

especificidades do problema de saúde e os recursos que o veículo dispõe para fazer um translado 

seguro. O presidente Manoel Hélio deu a ideia que conversasse com o motorista que for uma 

viagem com pacientes faça uma viagem exclusiva deixe para fazer as suas viagens particulares em 

outro dia. A vereadora Edilma Soares inicialmente saudou o senhor presidente, demais vereadores e 
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Secretaria e a sua equipe presentes no Plenário. A vereadora disse que falar de saúde não é fácil, 

pois, é algo de natureza complexa. Mesmo sabendo que Lucrécia tem toda essa estrutura, mas sendo 

passível de reclamações. A vereadora disse que a população exige os seus direitos, porém quando se 

falar em cumprir seus deveres isso passa de longe. Então, os vereadores são muito cobrados seja 

pessoalmente, ou por meio de uma ligação. Mas, quando vem até a sua pessoa ele faz questão de 

mostrar os serviços prestados pela pasta da saúde de nosso município vem realizado com muita 

eficiência. Logo, a vereadora ainda comparou a pasta da saúde entre o nosso município e Patu onde 

há uma diferença enorme, um nível de desorganização, enfim, e a população não reclama tanto 

como ocorre aqui. A vereadora também reconheceu que existem coisas que precisamos apurar e 

corrigir certos erros que podem ser cruciais para o melhoramento das ações. Por isso, um dos 

objetivos de se chamar a Secretaria de Saúde nesse dia aqui foi esclarecer aquilo não soubemos 

responder ao munícipe. E algumas pessoas tem te procurando questionando o atendimento que está 

realizado quando fizer as suas solicitações na Secretaria, ou seja, não se dá uma resposta 

convincente por parte da Secretaria, não são bem acolhidas, enfim, chegam a dizer que quando vai à 

Secretaria doente e volta para casa mais doente ainda. Por isso, a vereadora Edilma Soares 

recomendou que fosse aquele paciente educado ou o mal educado tenhamos sensatez ou sabedoria 

em ter um atendimento satisfatório para que pelo menos não se tenha mais reclamações nesse ponto. 

E no tocante as marcações dos exames que o funcionário responsável tenha uma estimativa para a 

solicitação de ser atendida.  A Secretaria Maria do Socorro disse que em relação ao atendimento já 

se foram feitas algumas reuniões e tem se tratado desse assunto e a recomendação é para que o 

nosso atendimento seja feito da melhor maneira possível. E com relação a se ter uma resposta da 

marcação do exame é que nós não queremos mais esperar e já houve uma conversa com os médicos 

e dito o seguinte que requisite o exame necessário e em contrapartida, o SUS está cada vez 

diminuindo à demanda para os municípios do porte do nosso. A Secretaria disse que nos pontos 

abordados pela vereadora Edilma Soares está chegando a um ponto crítico que nada mais pode se 

fazer. Para ilustrar essa situação, teve um final de semana que recebeu uma mensagem da Prefeita 

dizendo que um paciente estava no Regional de Mossoró e estava carecendo de um exame e que ela 

tomasse as devidas providências para que fosse realizado o exame a qual estava necessitado. Então, 

na segunda-feira deu atenção a solicitação e quando foi ver pessoas ligadas ao paciente no mesmo 

dia tinham procurado Aluísio para a aquisição do dinheiro para fazer o realizar o exame. Então, a 

secretaria chamou a atenção dos vereadores para que analisassem o exemplo, pois é o que está 

acontecendo corriqueiramente no dia a dia da Secretaria. A secretaria disse ainda que quando se 
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marca o exame, disponibiliza o transporte, então o paciente sai da secretaria e procura o vereador 

para leva-lo para fazer o exame ou para reclamar de algo. Vamos chegar a um ponto que não 

teremos mais o que fazer. E sabe que há erros, mas parte deles é praticamente insanável. Porque no 

que compete a Atenção Básica que é o município que tem a responsabilidade de resolver, estamos 

fazendo a nossa parte. Mas, quando dependemos das outras esferas fica muitas das vezes fora do 

nosso alcance em solucionar. A funcionaria Adriana disse que esses dias chegou um paciente com 

quatro solicitações de raio-x e ela entrou em contato com a COPIRN e disse que havia possibilidade 

de realização de dois, mas quando foi falar com o paciente ela disse que só ia se fosse para realizar 

os quatro então fica difícil pois, muitos paciente não entendem esse tipo de coisa. O vereador José 

Edson disse que colheu algumas informações de algumas pessoas dizendo que vai a Secretaria e 

chegando lá recebem a informação que o SUS não disponibiliza mais esse exame. Mas, o vereador 

disse que é de seu conhecimento que o município está pagando muitos dos exames que são 

requeridos e que a demanda de exames é muito grande em nosso município, porém o porte do nosso 

município o SUS não disponibiliza tanto para suprimir essa demanda. Então, os pacientes recebem 

essa informação que o seu exame não vai ser realizado pelo SUS e procura um vereador para obter 

o dinheiro para que se faça o exame particular. Em algumas vezes, ao procurar-lhe o vereador disse 

que vai falar com a Secretaria e recebe a explicação que realmente aquele exame no está disponível 

pelo SUS, mas que será custeado pelo município. Entretanto, recomendou que a Secretaria precisa 

conscientizar os pacientes que nem todo exame é feito pelo SUS, mas que o município tomará as 

providências para que aquele exame seja feito. A Secretaria Adjunta Márcia Nascimento reafirmou 

a situação do que vereador falou: Márcia disse que a sua sala fica próxima de onde o pessoal do 

recebimento dos exames fica, então, recomendou a uma das funcionárias pegasse o contato do 

paciente para que depois das providências fosse contatada ou a paciente entrasse em contato com a 

Secretaria para saber as informações, então, não demorou muito tempo, o vereador José Edson 

entrou em contato com ela comentando acerca da situação e ela explicou a situação e foi resolvido. 

Continuando, a Secretaria Adjunta, citou o caso dos pacientes que ocuparam todos os carros da 

saúde. Então, a vereadora Joilma Terezinha citou outro caso que uma pessoa a procurou para 

arrumar um carro para um paciente e no espaço de tempo quando for ver essa situação na Secretaria 

de Saúde, conseguiu o carro e foi avisar a pessoa disse ela foi no carro de outra pessoa, pois 

demorou. A atendente da Farmácia Básica Luciana Santos avisou que vai complicado sanar todas as 

reclamações que chegam a todos vereadores, pois todo dia é uma situação nova. No seu setor ela 

explicou que a Farmácia Básica está com as prateleiras cheias de medicamentos e quando vão os 
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pacientes vão consultar e o médico prescreve algum medicamento e vai procurar na Farmácia 

Básica e dispomos do medicamento e quando vamos entregar ao paciente questiona e recusa, pois 

medicamento está sem a caixa, então, vai procurar um vereador ou até a Prefeita para comprar o 

remédio, pois não tinha na Farmácia da Unidade Básica de Saúde. O vereador Rômulo Soares disse 

que temos as obrigações de resolver as coisas diariamente. E discordou da vereadora Edilma Soares 

quando ela falou dizendo que é fácil falar de saúde, difícil é falar de um problema de saúde. O 

compromisso nosso com saúde e tão grande – ressaltou o vereador Rômulo Soares. E disse que 

ficou com os discursos das eleições passadas quando disse que a primeira ambulância que chegou 

ao nosso município foi a doada pela o Deputado Getúlio Rego, mas não foi, pois a primeira que 

chegou a nosso município foi aquela que em seu mandato com Presidente dessa Casa e em acordo 

com vereadores que compõe esse Plenário em suprimimos gastos para a aquisição de um automóvel 

para essa Casa, mas mudou de ideia e trouxe a ideia de adquirir um automóvel tão útil para o nosso 

município. Na questão dos pacientes oncológicos, o vereador Rômulo Soares disse que lutou um 

ano e meio com seu sogro paciente oncológico e foi procurado pela Secretaria que na época se 

prontificou para qualquer eventual situação estava a Secretaria a disposição. Mas, não podia aceitar, 

pois achou uma covardia com ele próprio, com a sua esposa e com seus filhos em colocar um 

senhor de noventa anos num carro da saúde de cinco horas da manhã e possivelmente retornar entre 

dez e meio dia. O problema do câncer é muito delicado – frisou o vereador Rômulo Soares. No dia 

em que está sendo muito frisado nessa reunião, estava em Mossoró com um paciente e encontrou o 

vereador Francisco Josimar e mais três motoristas da saúde e nem o vereador terminou o presidente 

Manoel Hélio disse que estava em Alexandria com pacientes também. O vereador Rômulo Soares 

sugeriu que nos casos de acidentes que quando o veículo for acionado para ir fazer o resgate não se 

vá apenas o motorista e sim que o acompanhe um técnico de enfermagem. Outra sugestão do 

vereador Rômulo Soares é quando for transferido um paciente para Pau dos Ferros ou para Mossoró 

ir acompanhando o paciente um assistente social e só retornar quando o paciente estiver internado 

ou regulado em outra localidade. Na área em questão, ou seja, da saúde não podemos vacilar ou 

ainda demorar – frisou o vereador Rômulo Soares. Sugeriu ainda o vereador Rômulo Soares que a 

Secretaria de Saúde todo mês prestasse conta a esta Casa das ações realizadas, pois isso é bom para 

a Câmara, para a própria Secretaria, para a gestão e, principalmente, para a população. O vereador 

disse ainda que existe reclamações sem lógicas, por exemplo, há cinco anos fez uma cirurgia de rins 

particular e hoje estou precisando de outra, mas passou seis meses na fila de espera. E para encerrar 

o vereador Rômulo Soares disse satisfeito pelas suas explicações e pelo trabalho desempenhado o 
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frente dessa Secretaria. O vereador José Edson relembrou que na Sessão anterior foi falado acerca 

das pessoas cardíacas. Então a título de sugestão, se haveria a possibilidade, após a detectar o 

problema, a Prefeitura ter um contrato com um cardiologista em Mossoró, ou seja, evitasse a ida 

para Pau dos Ferros, pois em Mossoró dispõe de mais possibilidade de resolver o problema. O 

vereador José Edson, pois é notória a preocupação dos familiares de pacientes cardíacos que quando 

se faz a triagem aqui e quando diz que se vai transferir para Pau dos Ferros. E a sugestão do 

vereador que esse contrato fosse feito com Doutor Gilmar Nascimento, pois a maioria dos pacientes 

e seus respectivos familiares tem a credibilidade que o paciente estando em suas mãos o problema 

será resolvido. A funcionária Adriana Paulo disse o desespera o paciente é expor a demanda que a 

Secretaria tem, pois já presenciou por duas vezes na viu a expressão do paciente quando vi a 

demanda de exames. Em resposta ao que o vereador Rômulo Soares com relação à possibilidade 

quando for socorrer uma vítima de acidente além de o motorista ir um técnico isso é o que a lei 

ampara e é o que na maioria dos casos vem sendo feito. Além, disso com relação à transferência de 

o paciente ser acompanhado por um assistente social é inviável, pois o técnico de enfermagem ele é 

mais dinâmico para realizar os procedimentos que porventura surja durante o translado e quando 

chegar ao destino (Hospital Regional). O vereador Rômulo Soares reafirmou que há uns três anos 

prestou socorro a algumas pessoas vítimas de acidentes e quando vinha à ambulância com apenas o 

motorista. Em relação a prestação de contas citada também pelo vereador Rômulo Soares disse que 

já está sendo preparada, pois por lei a Secretaria tem que prestar conta quadrimestralmente, então, já 

está sendo editada para que seja feito tal procedimento. O presidente Manoel Hélio disse que a 

referida prestação de contas é uma justificativa para esse Plenário do que vem sendo gasto pela 

Secretaria de Saúde. Vera Lúcia responsável pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 

disse que faz um controle de quando tem procedimento a ser realizado com um paciente: às vezes 

que ligou, os dias, as justificativas da ausência do paciente e se ele compareceu ou não 

estabelecimento para fazer o procedimento. A Secretaria disse que, pois eficiente que seja o 

responsável pelo controle da demanda de exames e cirurgias, mas o mais confiável é o sistema. No 

quesito cirurgias, anteriormente nossas cirurgias eram realizadas em Almino Afonso, agora estão 

sendo feitas em Alexandria (a maior demanda), Currais Novos, Natal, Pau dos Ferros, Caicó e 

Mossoró. Mas, hoje o estado do Rio Grande do Norte não faz mais cirurgias pelo SUS. 

Principalmente, cirurgias urológicas temos dois casos que uma conseguimos agendar e a outra 

estamos tentando. Isso é uma resposta do próprio Estado que as cirurgias de rins não realizam mais 

pelo SUS. Temos um paciente que pretende processar o estado para ver se consegui essa cirurgia, 



 

9 
mas até então não temos nenhuma provação ao Ministério Público na área da Saúde. Porque quando 

não temos como fazer, peregrinamos em todo o canto até conseguir um local para a realização do 

procedimento. Os pacientes cardíacos foi tema do vereador José Edson, a Secretaria disse que existe 

um protocolo que detectado algum problema com o paciente o médico automaticamente regula o 

paciente com o Hospital Wilson Rosado para o setor de Hemodinâmica. Outro questionamento com 

relação aos pacientes cardíacos é que anteriormente o paciente se deslocava até Pau dos Ferros para 

fazer um teste das enzimas e se desse positivo o paciente mais uma vez agora para Mossoró e em 

conversa com os médicos então a Secretaria tomou a iniciativa de compra o equipamento de faz 

esse procedimento enfim não precisa mais ser transferido para Pau dos Ferros. A Secretaria disse 

que está tentado junto a Secretaria de Estado de Saúde é a questão da realização do procedimento 

do cateterismo, mas o Secretario de Estado disse que nenhum município tem mais demanda para 

realizar procedimentos dessa natureza será feito e com relação a traumas, cardiologia e neurologia 

para que os pacientes sejam transferidos para Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró, 

entretanto nesses casos num reunião que teve recentemente já há certa flexibilização. Mas, um 

quesito para ser observado na transferência é a complexidade do caso, pois o Tarcísio Maia já 

recebe uma demanda muito grande e existe uma fila enorme de pacientes que precisam ser também 

atendidos. Para finalizar a Secretária disse o planejamento da Secretaria de Saúde para Campanha 

Outubro Rosa, estamos providenciando com recursos próprios um Carro equipado para fazer cento 

e sessenta mamografias aqui em nosso município onde as enfermeiras do nosso município estão 

fazendo essa triagem; a pretensão da Secretaria é zerar a demanda de ultrassonografia para isso já 

entrou em contato com o Doutor Túlio em Pau dos Ferros e com Frederico da Fisioeste para as 

ultrassonografia de mama – a Secretaria ressaltou que esses exames serão realizadas com recursos 

próprios. Mas, a Secretaria, também, confessou o seu temor que quando zerar então os pacientes 

cairão em cima dos médicos pedindo outro monte de exames. Foi ressaltado que de Janeiro a 

Setembro desse ano já foi realizado trezentos e nove ultrassonografia e foi zerado, mas já existem 

cem solicitações. A Secretaria disse que zerou a demanda de tomografias. A Secretaria informou 

que o equipamento de raio-x de nosso município já se encontra nas instalações da UBS Amaro 

Bandeira e há uma demanda enorme de exames outra questão que aumenta a demanda é porque 

existe paciente que têm três, quatro ou cinco solicitações de exames. Para esse ano ainda a 

Secretaria está tentando juntamente com os outros municípios é uma Unidade de SAMU. Já está 

bastante avançado, ou seja, está quase certo. Mas, ressaltou que a há uma preocupação dos prefeitos 

dos outros municípios, pois o Estado disponibiliza o serviço, porém joga muitas responsabilidades 
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para os municípios e não haver como resolver. E em conversa com a Diretoria do SAMU em Natal 

ela disse que as responsabilidades do Estado são disponibilização de ambulância, manutenção do 

veículo, equipamentos, fardamento e a capacitação para os profissionais e o município 

disponibilizava o técnico e o motorista, então, a nossa região entraria na Rede SAMU. E Lucrécia 

só não pode arcar com tudo isso, então o amadurecimento dessa ideia surgiu logo no tempo em que 

o Fundo de Participação dos Municípios estão baixo. Mas, estamos vendo uma articulação para ser 

concretizada mais esse serviço para a nossa região e, consequentemente, nosso município. A 

Secretaria salientou que conseguindo essa Rede serão obedecidos alguns critérios para que sejam 

atendidos os pacientes por esses profissionais. Na área de Oftalmologia é só através de mutirão, 

pois quando aqueles profissionais vem ao nosso município e fazem aquelas triagem aumenta a 

demanda de cirurgias. E o Ministério da Saúde disponibiliza recursos para esse tipo de cirurgias e 

pedem para que as Secretaria Municipais organizem essa demanda e quando chegam pacientes 

nesta área a Secretaria diz que explica a situação, mas há uma expectativa que sejam feitas até o fim 

do ano. Não havendo mais o que se questionar a Secretaria de Saúde, o senhor presidente agradece 

a presença e os devidos esclarecimentos e declara encerrado o período de Expediente. Para o 

Período Ordem do Dia o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu. Em seguida, 

o senhor presidente apresentou e a colega Joilma Terezinha leu o Parecer n° 004/2019 da Comissão 

de Orçamento, Finanças e Contabilidade que apreciou o PROJETO DE LEI n° 649/2019 – Estima 

receita e fixa despesa do Orçamento do município de Lucrécia para o Exercício financeiro de 

2020 – analise essa que equivale ao segundo turno. E como foi favorável, então, o senhor presidente 

constatando não haver apartes e o que venha a ser discutido colocou o Projeto de Lei em votação e 

foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Portanto, não havendo mais a tratar o senhor 

presidente, agradeceu a presença de todos deu por encerrada à Sessão Ordinária e mandou que 

lavrasse a presente ata que depois de lida, apreciada, discutida e aprovada será assinada por todos os 

presentes na reunião. Lucrécia/RN, onze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. 

 


