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ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA - CPSMAR  18/04/2022 

 

     Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, através de sessão virtual da 
plataforma de reunião Google Meet, as 10:00 horas, se reuniram em Assembleia 
Extraordinária o presidente do consórcio e prefeito de Icapuí o Sr. Raimundo Lacerda Filho, 
o prefeito de Fortim o Sr Naselmo Ferreira, o prefeito de Itaiçaba o Sr Frank Gomes de 
Freitas, a Sra Mere Benedita do Nascimento Superintendente Região Leste De Saúde, a Sra 
Gláucia Porto de Freitas Costa Coordenadora da Área Descentralizada de Saúde, a 
Procuradora jurídica do município de Aracati, a Sra Geórgia Moura de Sousa, a Secretária 
Executiva do Consórcio a Sra. Ana Alice Fernandes Falcão, a Procuradora Jurídica do 
Consórcio a Sra. Thaís de Oliveira Nogueira, o Diretor administrativo financeiro do Consórcio 
Sr Geovani Alves da Costa, a Diretora Geral da Policlínica a Sra. Brena Jéssica da Silva 
Damasceno, o Diretor do CEO o Sr. Anderson Fernandes Zaranza, contendo como pauta 
única a apresentação do Contrato de Programa 2022, o qual é um instrumento que regula às 
obrigações não financeiras da gestão que se refere a prestação dos serviços públicos da 
saúde, realizados na Policlínica e Centro de Especialidade Odontológica. O Presidente 
Lacerda Filho, inicia sua fala agradecendo a presença de todos e colocando-se a disposição 
para discussões e esclarecimentos sobre o Contrato de Programa 2022 de cada município.  
Em seguida, a Sra. Brena Jessica, inicia apresentando a proposta do Contrato de Programa 
da Policlínica, com os serviços definidos e estruturados conforme potencial e produção da 
unidade. Foram apresentados tabelas e relatórios mostrando a oferta planejada, a qual 
descreve que serão previstas duzentas e sessenta e quatro consultas ao mês por 
especialidade, tendo em vista que dentre as especialidades apresentadas na tabela, quatro 
não fazem parte da tipologia de nossa Policlínica, que é a tipo 1, mas visando a 
necessidade, foram aprovadas em assembleias e contratados estes serviços, são estas:  
pediatria, dermatologia, coloproctologia e cirurgia geral. Algumas observações foram feitas 
sobre determinadas especialidades médicas que estão em falta na carta de oferta da 
policlínica, a diretora falou sobre a abertura de processo seletivo para várias especialidades 
com possíveis novas contratações. Ressaltou que houve a dificuldade de inscrição por conta 
do salário defasado, valor que está abaixo do ofertado na região e no mercado de trabalho 
da atualidade, sendo esse um dos desafios, realizar um reajuste salarial, mas que depende 
do Governo do Estado, tendo em vista que o orçamento da Policlínica não é suficiente para 
esse salário atualizado. Em relação aos serviços de exames ofertados pela Policlínica, 
assim como as consultas especializadas, foram criados serviços, as quais não fazem parte 
da Policlínica tipo1, como por exemplo, o de colonoscopia e endoscopia que são exames de 
custos altos.   Outra observação realizada sobre os exames foi em relação à mamografia e a 
radiologia, tendo em vista que nossos equipamentos possuem uma vida útil desgastada com 
uso a mais de 10 anos, e dificuldade nas receitas do consórcio não permite que sejam 
comprados novos equipamentos em relação aos valores muito elevados, sendo necessário 
um apoio do Estado para a realização das compras desses novos equipamentos. Destacou 
que apesar das dificuldades o Consórcio ainda conseguiu comprar um equipamento para 
eletrocardiograma e também para ultrassonografia. Em relação aos exames laboratoriais e 
os exames de biopsias, eles são ofertados de acordo com a demanda gerada na Policlínica 
e CEO. Esclareceu que a Policlínica oferece especialidades não médicas e procedimentos, 
como por exemplo nutrição, psicologia, fisioterapia, dentre outras. Levando em consideração 
que os mesmos profissionais que realizam as consultas, são os mesmos que realizam os 
exames, para que aumente o número de consultas e exames, faz-se necessária a 
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contratação de profissionais, o qual comprometeria o orçamento atual da Policlínica. Em 
relação ao Contrato de Programa 2022 do CEO, esteve com a palavra o Sr Anderson, diretor 
do CEO, o qual enfatizou que através do potencial de produção, o número estimado de 
tratamentos a serem ofertados aos municípios Aracati, Fortim, Icapuí e Itaiçaba, possuem 
um total de quinhentos e vinte e oito tratamentos, o qual está relacionado às primeiras 
consultas, que consequentemente existem os acompanhamentos. Destacou o esforço em 
ampliar cada vez mais a oferta, garantindo qualidade e segurança no serviço disponibilizado. 
Citou que o prédio é antigo, possui dificuldades em relação aos equipamentos que precisam 
de manutenção, os quais são caros e muitas vezes inviáveis de realizar concertos. Citou 
sobre os baixos salários pagos aos profissionais, isso que se torna uma constante 
dificuldade a ser enfrentada. Tendo em vista que as metas se tornam difíceis de serem 
cumpridas devido à ausência de profissionais. Destacou que essas dificuldades já foram 
enviadas a SESA através do Oficio N°38 e 39/2022. Após apresentação das propostas de 
ofertas de serviços para o ano de 2022, a Dra Ana Alice solicitou que os entes consorciados 
se pronunciassem e declarassem seus votos sobre a pauta apresentada. Todos os entes 
presentes na reunião votaram e aprovaram a proposta de Contrato de Programa 2022 para 
as duas instituições. Foi facultada a palavra, sem comentários a adicionar, foi encerrada a 
reunião, e eu, Geovani Alves da Costa, diretor administrativo-financeiro do consórcio, lavro 
esta ata para registro das deliberações do colegiado. Na oportunidade será disponibilizada 
gravação em meio digital através de link 
https://drive.google.com/file/d/1KrpBqMzaeuUUnxmbFPCuJX2wi5cUHFNf/view, uma vez 
que a reunião foi realizada virtualmente. 
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