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ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMSCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMPERATRIZ - MARANHÃO, em 16/01/2020.

Às quatorze horas, do dia 16 (dezesseis), do mês de janeiro do ano de 2020
(dois mil e vinte), no auditório da SEMUS, reuniram-se os membros do CMSConselho Municipal de Saúde de Imperatriz - Maranhão, para tratar de assuntos
de interesse da saúde local. Verificando-se a existência de quórum, conforme
assinaturas constantes no livro de presença, a Sra. Rosemar Meio Teles,
Segunda Secretária do CMS declarou aberta a reunião, saudando a todos os
presentes. Em seguida, apresentou a proposta de pauta constando os seguintes
itens na ordem conforme consenso de todos os presentes: 10 PONTO: Leitura
de Ata da reunião anterior; 2° PONTO: Recondução dos conselheiros Municipais
de Saúde; 30 PONTO: Calendário de Reuniões 12020; 40 PONTO: Relatório 20
Quadrimestre / 2019; 50 PONTO: XV Conferência Municipal de Saúde e 60
PONTO: Informes da saúde. A Conselheira W das Graças Carvalho Souza
Magalhães propõe a retirada do 40 ponto de pauta que trata do 20 Relatório
quadrimestral de 2019, justificando que o Relator não assinou o relatório da
comissão, pela falta do Contador do CMS para fazer os esclarecimentos ao
plenário e quer saber quem fez o relatório já que estamos sem contador. O
Conselheiro Manoel Alves Pereira, Presidente da Comissão de Fiscalização
afirma que não há nenhuma irregularidade no Relatório, o mesmo foi enviado
para os e-mails dos conselheiros. Já o Conselheiro lomar Mendes de Sousa,
relator da comissão, não assinou o relatório final porque estava de licença e não
acompanhou o processo. Em seguida a Segunda Secretária do CMS colocou em
apreciação a sugestão da Conselheira Ma das Graças Carvalho Souza
Magalhães da retirada do 40 Ponto da Pauta o que foi aprovada a pauta na sua
íntegra com 09 (nove) votos a favor da manutenção da pauta e 04 (quatro) votos
contrários. Iniciou-se pelo 10 PONTO da pauta com a Leitura de Ata da reunião
anterior feita pela Conselheira Claudia Alves de Oliveira Carvalho e submetida à
apreciação, foi aprovada com ii (onze) votos a favor e 01 (uma) abstenção do
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Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva por falta a reunião. 20 PONTO:
Recondução dos Conselheiros Municipais de Saúde. O Conselheiro Hélio
José Bertoldo da Silva fez uma breve explanação sobre a recondução dos
conselheiros que está dentro da lei e tem validade até 31/03/2020 para que
nesse período seja realizada a XVI Conferência Municipal de Saúde. A
Conselheira W das Graças Carvalho Souza Magalhães entende que é irregular
essa recondução, mas aceita pelo fato de o conselho ter que existir para dar
sequência às suas funções de formulação de ações da saúde. A Conselheira
Eurami Reis Pereira sugere que, como houve essa segunda recondução, que
essa conferência seja regida na nova lei. A Conselheira Rosemar Meio Teles
comentou sobre a reunião com o Promotor de Justiça Newton Bello, onde foi dito
que essa lei não pode ser mudada agora e quem tem que nos ajudar apreciar
essa lei é o Ministério Público Federal, que independente dessa recondução ou
não, de qualquer forma a conferência tem que acontecer. Vários Conselheiros
fizeram uso da palavra onde o Conselheiro lomar Mendes de Sousa disse que
essa modificação na Lei do CMS foi há quatro anos atrás, antes essa lei era boa
e essas alterações foram feitas mediante aprovação do executivo e se eles
quisessem teriam feito essa alteração do artigo que limita as entidades. Em
seguida colocada em votação a recondução dos Conselheiros Municipais de
Saúde até 31 de março de 2020, foi aprovada por unanimidade dos
Conselheiros presentes. 30 PONTO: Calendário de Reuniões / 2020. Foi
apresentada a proposta do calendário de reuniões do CMS 12020, sendo todas
as quintas - feiras de cada mês, iniciando às 14 horas, no Auditório da SEMUS,
que submetido à apreciação foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros
presentes. 40 PONTO: Relatório 20 Quadrimestre / 2019. O Presidente da
Comissão de Fiscalização Manoel Alves Pereira fez a leitura na íntegra do
Relatório de Fiscalização Financeira do CMS referente ao Segundo
Quadrimestre de 2019. Após a leitura, alguns conselheiros solicitaram
esclarecimentos, onde a Contadora da SEMUS Conselheira Cláudia Alves
Carvalho tirou as dúvidas dos Conselheiros. O Conselheiro Jurandi Mesquita
pede para que o relatório seja feito em uma linguagem mais detalhada para
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melhorar o entendimento dos demais Conselheiros. O Conselheiro lomar
Mendes de Sousa informa que não assinou o relatório em questão, porque
oficialmente quem era o relator da Comissão era o seu substituto, Conselheiro
Antonio Rodrigues da Silva Filho que participou das reuniões dos outros
relatórios. O mesmo retornou para o CMS, assumindo também a sua
participação na Comissão de Fiscalização e entende que o CMS havia solicitado
um Contador, mas a SEMUS não oficializou a contratação do mesmo, estamos
sem esse profissional e por isso não tem segurança para assinar o relatório.
Questionou também os contratos de profissionais temporais, onde a Sra.
Doralina Marques de Almeida do Setor de Planejamento fez algumas
explicações. O Conselheiro João Pereira da Silva Filho disse que muitas dúvidas
do Relatório foram questionadas pelo Conselheiro lomar Mendes de Sousa e
sugere que o Terceiro Quadrimestre de 2019 não seja submetido à apreciação,
caso não tenha anuência do Contador do CMS. O Conselheiro Manoel Alves
Pereira informa que o Contador do CMS saiu por conta de problemas pessoais,
mas vai requisitar do Secretário de Saúde outro Contador para o Conselho. A
Conselheira Cláudia Alves de Oliveira Carvalho se coloca a disposição desde
que seja oficializada com antecedência para tirar as dúvidas das Comissões do
CMS em seus relatórios para evitar esses questionamentos aqui em plenário. O
Conselheiro Albane Freitas de Sousa esclarece ao plenário que o Contador do
CMS Sr. Rosevelt de Sá Moreira ficou seis meses prestando serviço ao CMS,
fez o primeiro relatório quadrimestral, mas nunca recebeu seus vencimentos, por
isso entregou a função. Após todos os questionamentos foi colocado em votação
o Relatório do Segundo Quadrimestre de 2019, sendo aprovado com 11 (onze)
votos a favor, 03 (três) votos contrários dos Conselheiros: lomar Mendes de
Sousa, M1das Graças Carvalho e Eurami Reis Pereira e 03 abstenções dos
Conselheiros: João Carvalho Parrião, Albane Freitas de Sousa e Jurandi
Mesquita, ficando firmado que o próximo relatório quadrimestral de 2019, só será
analisado e apresentado nessa plenária com assinatura do Contador do CMS, o
que foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. PONTO: XV
Conferência Municipal de Saúde. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47 - Centro - Imperatriz-MA
3524-9853
cmsim peratriz hotm a iI.com

CEP: 65903-270— FONE: (99)

EU-/O Mt-(/VICIPAL J&S,44D&
IMP&R,477e(Z - MAR4NF±ÃO
disse que em virtude da realização da Conferencia até 31 de março, deve ser
escolhido hoje uma comissão para organizar a mesma e sugere que essa
Comissão Organizadora seja formada com a Mesa Diretora do CMS, mais 04
(quatro) membros escolhidos na plenária para iniciar o processo da conferência.
Foram indicados os seguintes nomes: Usuários: Ma Tamar Torquato Cavalcante
de Sousa e Marilene Brito da Silva; Trabalhador: ]ornar Mendes de Sousa e
Gestora: Acilea Santos Nascimento Pereira, junto com os membros da Mesa
Diretora do CMS: Ana Claudia Braga Santos Silva, Albane Freitas de Sousa Usuários e Rosemar Meio Teles - Prestadora. Colocado em votação, a Mesa
Organizadora da XVI Conferência Municipal de Saúde de Imperatriz - Maranhão
foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. O Conselheiro
Albane Freitas de Sousa disse que o Promotor de Justiça Newton Belo
questionou porque não foi realizada a conferência, e não podemos cometer a
mesma falha em transferir nossa obrigação de realizar a conferência para os
outros como vereadores, secretário de saúde e por último o Promotor de justiça.
Mas dessa vez é esse colegiado aqui que vai decidir todo o processo da
conferência. 60 PONTO: Informes da saúde. A Conselheira Ma das Graças
Carvalho Sousa Magalhães quer saber se todas as recomendações são
encaminhadas para a gestão. Foi respondido que sim. Como nada mais havia a
ser tratada, a segunda Secretária do CMS agradeceu aos Conselheiros e
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Convidados pela participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa,
da qual foi lavrada a presente Ata, que após sua apreciação será assinada pelos
Conselheiros presentes. Imperatriz - Maranhão, 16 de janeiro de 2020.
ACILEA SANTOS ti PEREIRA
ALBANE FREITAS DE SOUSA
ELIZABETH RODRIGUES LIMA
EURAMI REIS PEREIRA
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
JOÃO CARVALHO PARRIÂO
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
JURANDI MESQUITA
LUCILIA DO NASCIMENTO LIMA
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Imperatriz, 16 de janeiro de 2020.
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ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMPERATRIZ - MARANHÃO, em 20/02/2020.

Às quatorze horas, do dia 20 (vinte), do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois
mil e vinte), no auditório da SEMUS, reuniram-se os membros do CMS-Conselho
Municipal de Saúde de Imperatriz - Maranhão, para tratar de assuntos de
interesse da XVI Conferência Municipal de Saúde. Verificando-se a existência de
quórum, conforme assinaturas constantes no livro de presença, a Sra. Ana
Cláudia Braga Santos Silva, Presidente do CMS declarou aberta a reunião,
saudando a todos os presentes. Em seguida, apresentou a proposta de pauta
constando um único ponto em pauta: XVI Conferência Municipal de Saúde
Iniciou-se com as discussões, onde a Conselheira Rosemar Meio Teles disse
que já existe uma fila de usuários na porta da SEMUS, e estamos aqui para
discutir o dia da realização da Conferência e data das inscrições. A sugestão é
que a Conferência seja dia 27/03/2020 e as inscrições serão realizadas em 05
(cinco) dias corridos iniciando dia 27/02/2020 e vai até o dia 02/03/2020 na
SEMUS. A Gestão vai disponibilizar uma pessoa responsável por realizar as
inscrições no período de 8 ás 14 horas, após o Edital de convocação ser
publicado na quinta-feira dia 27/02/2020. Vários conselheiros fizeram uso da
palavra, e após todos os esclarecimentos foi colocado em votação o
seguinte: A realização da XVI Conferência Municipal de Saúde dia 27 de
março do corrente ano, as inscrições serão realizadas em 05 (cinco) dias
corridos iniciando dia 27/02/2020 e vai até o dia 02/03/2020, na SEMUS. No
horário das 8 às 14 horas, após publicação do Edital de convocação que será
publicado na quinta-feira dia 27/02/2020. Como nada mais havia a ser tratada, a
Presidente do CMS agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela
participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa, da qual foi
lavrada a presente Ata, que após sua apreciação será assinada pelos
Conselheiros presentes. Imperatriz - Maranhão, 20 de feve eig..5e 2020.
ACILEA SANTOS N. PEREIRA
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ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA
EURAMI REIS PEREIRA
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
IOMAR MENDES DE SOUSA
JURANDI MESQUITA
Ma das GRAÇAS C. SOUZA MAGALHÃES
Ma TAMAR TORQUATO C. SOUSA
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MANOEL ALVES PEREIRA
NMRI MARGLI ALVES DE ANDRADE
ROSEMAR MELO TELES
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Imperatriz, 20 de fevereiro de 2020.
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ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMSCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMPERATRIZ— MARANHÃO, em 13/02/2020.

Às quatorze horas, do dia 13 (treze), do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois
mil e vinte), no auditório da SEMUS, reuniram-se os membros do CMS-Conselho
Municipal de Saúde de Imperatriz - Maranhão, para tratar de assuntos de
interesse da saúde local. Verificando-se a existência de quórum, conforme
assinaturas constantes no livro de presença, a Sra. Ana Cláudia Braga Santos
Silva, Presidente do CMS declarou aberta a reunião, saudando a todos os
presentes. Em seguida, apresentou a proposta de pauta constando os seguintes
itens na ordem conforme consenso de todos os presentes: 10 PONTO: Leitura
de Ata da reunião anterior. 21PONTO: XVI Conferência Municipal de Saúde; 3°
PONTO: Plano de Contingência

para enfrentamento de epidemia por

Arboviroses do Município de Imperatriz - Maranhão; 40 PONTO: Atendimento
Ambulatorial no CER II, e a acessibilidade dos pacientes atendidos pela
entidade, aos Exames de Alta Complexidade e 50 PONTO: Informes da saúde.
Iniciou-se pelo 10 PONTO da pauta com a Leitura de Ata da reunião anterior
feita pelo Conselheiro Sérgio da Silva Almeida, onde a Conselheira P das
Graça Carvalho Sousa Magalhães comentou sobre a ata dizendo que as dúvidas

n

permaneceram, o que foi questionado não foi esclarecido e na leitura da ata,
observa que é como se as dúvidas tivessem sido sanadas, e afirma que muitas
dúvidas a respeito do relatório permaneceram. As questões que a mesma
apresentou sobre a comprovação dos valores gastos/aplicações com a saúde
não foram esclarecidos, outro ponto foram os questionamentos do conselheiro
lomar Mendes de Sousa, relator da comissão que não assinou o relatório por
falta de clareza exatamente sobre esses gastos e o contador não esteve com
eles na reunião de análise da comissão onde foi concluído o relatório do 20
quadrimestre 2019. A Conselheira Rosemar Meio Teles disse que na verdade o
relator não assinou o relatório, pelo fato do mesmo não estar presente no
período e sim o seu suplente Antonio Rodrigues. Não temos contador, mas a
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contadora da SEMUS a Conselheira Cláudia Alves Carvalho deu os
esclarecimentos cabíveis. Em seguida a Presidente do CMS colocou a Ata em
votação, o que foi aprovada por 7 (sete) votos a favor, 2 (dois) votos contrários e
2 (duas) abstenções. 2° PONTO: XV Conferência Municipal de Saúde. A Sra.
Presidente do CMS informa que a Comissão Organizadora vai se reunir na
próxima terça feira e após a reunião será convocada uma reunião extraordinária
só para tratar do tema da conferência e divulgar o edital de convocação da
mesma. A Conselheira Ma das Graças Carvalho Sousa disse que gostaria que a
Conferência fosse realizada de forma aberta para todas as instituições da
sociedade fazerem suas inscrições normalmente e partirmos para a discussão
no plenário e elegermos aquele que tiver mais voto. A lei diz o contrário, mas
nós não precisamos obedecer a uma lei que é inconstitucional. Se esse plenário
decidir por uma conferência aberta com a participação de todos ninguém vai
questionar isso na justiça. A Presidente do CMS disse que na reunião com o
Promotor ficou claro que nos temos que cumprir a lei e nós vamos cumprir, por
isso não temos nem como apresentar nenhuma proposta nesse momento. 30
PONTO: Plano de Contingência para enfrentamento de epidemia por
Arboviroses do Município de Imperatriz - Maranhão. Com a palavra a Sra.
GiselIy Viana Gomes - Coordenadora da Divisão de Vigilância em Saúde e o Sr.
Alian Dantas de Meios passaram a apresente o plano de contingência para
enfrentamento de epidemia por arboviroses do município de Imperatriz. Nesse
plano de prevenção agrega e detalha atividades/ações preventivas de
reconhecida eficácia na prevenção de epidemias de arboviroses e que devem
ser implantadas ou intensificadas no cotidiano do serviço. Esse plano apresenta
também as ações corretivas que devem ser realizadas em situações epidêmicas.
No decorrer da apresentação surgiram perguntas que foram respondidas pela
equipe. Após várias discussões a Conselheira Ma das Graças Carvalho Sousa
Magalhães sugere que este colegiado envie documento para o Secretário de
Saúde solicitando do mesmo o cumprimento do acompanhamento nos hospitais
particulares das arboviroses. Pois as pessoas doentes ficam fragilizadas e
correm o risco de vida. Vários conselheiros fizeram uso da palavra onde a
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Presidente colocou em votação o Plano de Contingência para enfrentamento de
epidemia por Arboviroses do Município de Imperatriz - Maranhão, que foi
aprovado por 10 (dez) votos a favor e 01 (uma) abstenção. 40 PONTO:
Atendimento Ambulatorial no CER II, e a acessibilidade dos pacientes
atendidos pela entidade, aos Exames de Alta Complexidade. Com a palavra
a Sra. Eanes, representante da APAE - Associação de Pais e Amigos de
Imperatriz, para explanar sobre o ponto em pauta. A mesma iniciou falando das
dificuldades dos exames do ambulatório da APAE que não está sendo aceito no
sistema da auditoria porque é do ambulatório da APAE, porém os pacientes são
pessoas com deficiência e é de responsabilidade do município fazer esses
atendimentos. Trouxe essa demanda para o CMS, para que seja solucionado e
aceito, porque estamos desassistidos dos exames básicos que são de
responsabilidade da Enfermagem. Os munícipes são usuários de Imperatriz,
pessoas com deficiência que são atendidas pela rede de cuidado e atenção à
pessoa com deficiência e que é de responsabilidade de Imperatriz, espera que a
APAE tenha poderes para essa demanda de exames. Diante do exposto sugere
que seja resolvida essa questão dos exames de Enfermagem que são básicos e
na questão de urologia também como exames de ressonância em virtude da
APAE não ser UBS - Unidade Básica de Saúde. Vários Conselheiros fizeram
uso da palavra, onde o Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva sugere reunião
com a Mesa Diretora, APAE e Auditoria para encontra uma solução, pois se tem
direito a consulta, deve também ter direito aos exames. O Conselheiro João
Pereira da Silva sugere que o CMS delibere, para que o sistema de saúde acate
sem requerimentos, até porque são de pacientes que foram atendidos pelo
próprio sistema. Após todas as discussões foi colocada em votação a proposta
do Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva para que haja uma reunião da Mesa
Diretora do CMS, Auditoria e APAE, na terça feira, às llhoo na sala de reuniões
do CMS, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. 51PONTO:
Informes da saúde. O Conselheiro Luís Gonzaga Correa Neto informou que foi
autorizar um exame na unidade de saúde de seu bairro Parque Alvorada II,
chegando lá a cota de exames tinha acabado. Dirigiu-se ao Posto de Saúde
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Milton Lopes, lá tinha cota de exames disponível, mas a tendente ao verificar
que seu endereço não era do bairro, disse que não podia atendê-lo. A
Conselheira Silvana Lima da Costa Pitol disse que a cidade foi dividida em
quatro grandes áreas e que essa situação ocorre com a maioria dos usuários e
deve ser resolvida. A Presidente do CMS disse que o sistema de agendamento
também não está dando certo, tem usuários reclamando que recebem seus
agendamentos em cima da hora sem tempo de se programarem para o
atendimento. O Conselheiro Manoel Alves Pereira disse que esses assuntos
serão discutidos com a auditoria junto com a APAE. A Conselheira Silvana Lima
da Costa Pitol informa que a UPA - São José ganhou uma ambulância e depois
a mesma foi desviada para outro setor e agora está sendo entregue duas
ambulâncias novas, uma que o Deputado Marcos Aurélio está doando para o
HMI e a outra que o Deputado Rildo Amaral está doando para a UPA São José,
essa ambulâncias tem um objetivo destinado e sugere que realmente a UPA
receba essa ambulância e permaneça lá para transportar seus pacientes.
Pergunta como está à situação do CAPS, porque ainda hoje conversou com uma
trabalhadora de lá e lhe foi dito que a situação continua a mesma. O Conselheiro
Hélio José Bertoldo da Silva disse que conversou com o Secretário de Saúde e
já existe um TAC - Termo de Ajuste e Conduta do Ministério Público para
organizar aqueles setores e já tem uma construtora contratada para fazer a
reforma do que for necessário lá no prédio do Complexo de Saúde. A
Conselheira Lucília do Nascimento Lima informa que o CDII - Centro
Diagnóstico por Imagem de Imperatriz está quebrado e os exames de
ressonância sem fazer. A Conselheira Eurami Reis Pereira sugere que o CMS
faça algo relacionado ao dia 8 de março - Dia Internacional da Mulher, pode ser
um debate sobre saúde, algo relacionado à mulher e que na próxima legislatura
do CMS, seja feito um curso de formação para Conselheiros. O Conselheiro
Manoel Alves Pereira pede para que todos fiquem atentos as portarias que estão
sendo baixadas pelo Ministério da Saúde para observamos o objetivo final
dessas mudanças e estarmos acompanhando essas portarias para ver o que
eles estão querendo fazer com o nosso SUS. Como nada mais havia a ser
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tratada, a Presidente do CMS agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela
participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa, da qual foi
lavrada a presente Ata, que após sua apreciação será assinada pelos
Conselheiros presentes. Imperatriz - Marião, 13 'e feyereir1de 2020.
ACILEA SANTOS N. PEREIRA
1) t k.Xs.
ALBANE FREITAS DE SOUSA
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ATA DA 2li REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMPERATRIZ— MARANHÃO, em 18/03/2020.

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte, às catorze horas, na sala
de reuniões do CMS, com um único ponto em pauta: 30 Quadrimestre de 2019.
A Presidente do CMS saudou a todos os presentes, dentre eles registra-se a
presença dos Senhores: Cleilson de Almeida Alves e Ademi Almeida dos
Santos, representantes da Controladoria Geral do Município e do Contador do
CMS Sr. Roosevelt Sã Moreira. A Presidente do CMS Ana Cláudia Braga Santos
Silva passou a palavra para o Presidente da Comissão de Orçamento e
Fiscalização dos Recursos Financeiros, Conselheiro Manoel Alves Pereira, que
procedeu a leitura do Relatório do 30 Quadrimestre de 2019 com suas
alterações e em seguida a palavra foi franqueada onde o primeiro a fazer uso
da mesma foi o Conselheiro João Pereira da Silva Filho que esclareceu o voto
da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais na reunião anterior
que não foi favorável por falta de interpretação do próprio Relatório e disse que é
importante que a Mesa Diretora do CMS tenha a preocupação de que os
Relatórios para apreciação cheguem de forma real ás mãos dos Conselheiros

n

para que no momento das reuniões se tenha maiores informações tanto para
questionar, quanto para ajudar aos Conselheiros que por ventura tiverem alguma
dúvida e com as alterações feitas, o Relatório ficou mais entendido. O
Conselheiro Jurandi Mesquita disse que não é a primeira vez que esse plenário
faz esse tipo de solicitação, masN sempre se repete de documentos serem
discutidos na plenária sem conhecimento prévio do material a ser discutido, por
isso vai votar contrário a este relatório. Nesse momento fez uso da palavra a
Sra. Doralina Marques, Assessora de Planejamento onde fez uma colocação em
relação as datas de apreciação dos relatórios quadrimestrais que não estão
tendo tempo de acompanhar as datas de entrega e no mês de maio não vai dar
para apresentar o próximo relatório em tempo porque não recebe as
informações em tempo hábil e quer fazer uma nota técnica para pedir que todos
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os coordenadores entregassem em abril, porém, o pessoal da equipe técnica
não concordaram. Teve problemas com a PAS - Programação Anual de Saúde
que tem mais de mil metas e tá tudo muito confuso, metade das metas não
foram cumpridas e como é que vai partir para a construção da PAS de 2020 se
não fez a sua prioridade, considerando que toda uma demanda de financiamento
da atenção Básica mudou e agora vai financiar por produção. Vai sair as
questões da PMAQ porque não vai mais ter participações e quer correr esse
mês de março e abril junto com as áreas técnicas para elaboração da PAS 2020
a mais simples possível, que se faça um objetivo macro e que se determine
também esses relatórios, qual tempo seria e como se apresentaria. Nesse
momento a Conselheira Acilea Santos Nascimento Pereira pede para que esses
questionamentos fiquem para próxima reunião, haja vista ser essa uma reunião
extraordinária com tema específico. O Conselheiro João Pereira da Silva Filho
acha que os prazos legais da lei não podem ser descumpridos, os
Coordenadores dos Programas , tem capacidade, para cumprir os prazos, e se
não o faz, esse é um problema da gestão, não dá para o CMS se envolver
nesse ponto. É inacreditável, termos três prazos para apresentação e não poder
apresentar porque os Coordenadores e chefes dos setores, os responsáveis
pelos programas não terem o compromisso de cumprirem as metas. Essa é uma
obrigação do Secretário de Saúde, e o Coordenador que não estiver dando
conta, exonera e nomeia outro. A Sra. Doralina Marques pede que o CMS
delibere que o Relatório Quadrimestral inicie com os primeiros três meses desse
ano e quando for no final do ano se inclui o mês de abril. Em seguida a
Presidente do CMS colocou o Relatório do 3° Quadrimestre de 2019 em
votação, o qual foi aprovado por 10 (dez) votos a favor e 01 (um) voto contrário
do Conselheiro Jurandi Mesquita. A Conselheira Rosemar Meio Teles sugere
que haja vista essa questão de não poder fazer reuniões com um numero
significante de pessoas, que a nossa Conferência seja realizada somente com
os 40 (quarenta) delegados, no período da manhã. Todos foram de acordo com
a proposta da Conselheira. Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi
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encerrada, da qual foi lavrada apresente Ata, que após sua apreciação, será
&
assinada por quem de direito, Imperatriz, 18 drnarçe 2.9?Oc—
ACILEA SANTOS N. PEREIRA
ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA7
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Imperatriz, 18 de março de 2020.
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ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMSCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMPERATRIZ— MARANHÃO, em 12/03/2020.

Às quatorze horas, do dia 12 (doze), do mês de março do ano de 2020 (dois mil
e vinte), no auditório da SEMUS, reuniram-se os membros do CMS-Conselho
Municipal de Saúde de Imperatriz — Maranhão, para tratar de assuntos de
interesse da saúde local. Verificando-se a existência de quórum, conforme
assinaturas constantes no livro de presença, a Sra. Ana Cláudia Braga Santos
Silva, Presidente do CMS declarou aberta a reunião, saudando a todos os
presentes. Em seguida, apresentou a proposta de pauta constando os seguintes
itens na ordem conforme consenso de todos os presentes: 10 PONTO: Leitura
da Ata da reunião anterior. 20 PONTO: Relatório 32 Quadrimestre 2019/
SEMUS e 30 PONTO: Informes da Saúde. Iniciou-se pelo 10 PONTO da pauta
com a Leitura das duas últimas Atas das reuniões anteriores feita pelo
Conselheiro João Carvalho Parrião, O Conselheiro lomar Mendes de Sousa
comentou que não votou no relatório por conta de algumas incoerências e
algumas coisas que não concorda, mas participou de todas as reuniões e pede
que seja registrado em ata. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa pergunta se
foi feito algum encaminhamento em relação ao equipamento de ressonância que
está quebrado. A Presidente do CMS pede que a Comissão de Rede faça essa
fiscalização de perto. Em seguida, colocada em votação as Atas foram
aprovadas por 13 (treze) votos a favor e 02 (duas) abstenções da Conselheira
Maria das Graças Carvalho S. Magalhães e João Carvalho Parrião. 20 PONTO:
Relatório 32 Quadrimestre 2019/ SEMUS. Com a palavra o Presidente da
Comissão de Fiscalização - Conselheiro Manoel Alves Pereira, passou a ler o
relatório conclusivo do 31Quadrimestre/2019. Após a leitura alguns Conselheiros
fizeram uso da palavra, onde a Conselheira M1 das Graças Carvalho S.
Magalhães fez um breve comentário dizendo que ainda não conseguiu entender
como foi gasto o dinheiro da saúde, já que tem muitas contas que ainda não
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foram pagas sendo que o dinheiro entrou e não vai votar no relatório por não
entender essa dívida de 45 milhões, e sugere que as Comissões do CMS ao no
final do ano façam um relatório que seja possível as pessoas entenderem que o
dinheiro foi realmente aplicado. O Conselheiro João Carvalho Parrião fez uma
breve explanação e concluiu dizendo que se o Conselho for aprovando relatórios
sem entendimento do que está acontecendo, chegará um momentos de aceitar o
Relatório de Gestão da forma que for apresentado sem a fiscalização devida. É
importante o entendimento, porque esse relatório trás uma perspectiva de que
houve uma incapacidade de gerir o recurso, gastando mais do que devia. O
Conselheiro lomar Mendes de Sousa disse que na reunião passada havia visto a
questão do contador e que o mesmo devia estar presente nesta reunião, pois ele
é quem conhece os processos na sua íntegra. Lembrou que continuam a
incoerência de informações no número de contratos temporários na SEMUS,
pois o que consta no relatório do quadrimestre não condiz com o que está no
CNES, de onde são extraídas as informações existindo assim um número maior
de contratos temporários do que está registrado no referido relatório, para ele
pode ser por falta de informação ou algo de errado, por isso é interessante a
verificação das inconsistências com aquilo que está registrado no sistema.
Finalizou sua fala dizendo que o SAMU - 192 também deve fazer a prestação de
contas também quadrimestral, pois já se passaram muito tempo sem o envio de
uma única prestação de conta a esse conselho, ou seja, quase 2 (dois) anos
sem prestação de contas. A Conselheira Maria da Conceição de Sousa Silva
pede para que os próximos relatórios venham para a plenária com uma
linguagem para que todos tenham entendimento da prestação de contas. Deve
ser feito uma exposição em data show para melhores esclarecimentos e que e
os mesmos sejam publicados para que a comunidade tome conhecimento do
empenho dos Conselheiros e pergunta se o contador do CMS também é
contador da SEMUS. Foi respondido que sim. O Presidente da Comissão de
Fiscalização fez uma breve explanação sobre como foi feito o relatório e em
segui chegou a essa reunião o Contador do CMS Roosevellt de Sá, onde
justificou não ter vindo mais cedo e passou a explicar o relatório no sentido de
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dirimir as dúvidas. Falou dos restos a pagar e passo a passo do processo de
descrição dos serviços, empenho e outros, se colocando a disposição para
responder qualquer pergunta. Após todas as observações feitas, foi colocado em
votação o Relatório do 30 Quadrimestre de 2019 com o seguinte resultado: com
07 (sete) votos a favor, 7 (sete) votos contrários dos Conselheiros: e 01 (uma)
abstenção do Conselheiro Albane Freitas de Sousa. Houve um momento de
discussão onde alguns Conselheiros questionaram que em caso de empate a
Presidente do CMS não deveria votar. O Conselheiro Manoel Alves Pereira disse
que o CMS vai marcar uma reunião extraordinária para fazer nova apresentação
com as devidas observações. 3° PONTO: Informes da Saúde. A Conselheira
Rosemar Meio Teles informa que já está tudo encaminhado para a realização da
16a Conferência Municipal de Saúde. O Conselheiro Jurandi Mesquita disse que
se os Conselheiros já tivessem uma pauta com os temas que serão discutidos
na conferência, seria mais produtivos para os conselheiros nos momentos dos
debates. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa informa que os exames de
feitos no ônibus, estão sendo entregues após um ano, no momento em que a
pessoa vai fazer o exame novamente. Pede que essa situação seja informada à
Coordenadora do ônibus, para que a mesma possa trazer esclarecimentos a
esse colegiado quanto ao assunto. O mesmo já teve contato com algumas
pessoas que isso aconteceu e no seu caso para receber o seu resultado, teve
que assistir a um culto e só no final é que entregaram os exames. A Conselheira
Maria das Graças Carvalho Sousa Magalhães quer saber informações sobre a
situação do CAPS e sobre sua participação na comissão de Fiscalização que
participou da primeira etapa da licitação dos laboratórios e não foi comunicada
para participar da segunda etapa e já terminaram toda a fiscalização. A
Presidente do CMS disse que a segunda etapa foi feita pela Comissão de
Acompanhamento da Rede. A Conselheira Acilea Nascimento Pereira disse que
a Comissão de Rede foi dividida para acompanhar as fiscalizações dos
laboratórios. Como nada mais havia a ser tratada, a reunião foi encerrada, da
qual foi lavrado a presente Ata, que será assinada por quem de direito.
Imperatriz 13 de março de 2020.
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Imperatriz, 12 de março de 2020.
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ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, em
0910712020
Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às catorze horas, reuniram-se os membros do
CMS-Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz - Maranhão na SEMUS para tratar de assuntos
de interesse da saúde local. Verificando-se a existência de quórum, conforme assinaturas
constantes no livro de presença, a Sra. Ana Cláudia Braga Santos Silva, Presidente do CMS
declarou aberta a reunião, saudando a todos os presentes. Em seguida apresentou a proposta de
pauta constando os seguintes itens na ordem conforme consenso de todos os presentes: 11
PONTO: Leitura das 2 (duas) últimas Atas; 21PONTO: Relatório 10 Quadrimestre 2020/ SEMUS;
30 PONTO: PAS - Programação Anual de Saúde de Imperatriz - Ma. 40 PONTO: COVID - 19; 51
PONTO: Emenda Parlamentar n° 00939.0230001/20003 do Projeto Técnico para aquisição de
equipamentos e material permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - no HMI
e 60 PONTO: Informes da Saúde. Iniciou-se pelo 10 PONTO da pauta com a Leitura das duas
últimas Atas de reuniões anteriores feita pelos Conselheiros Rosemar Meio Teles e lomar
Mendes de Sousa, que submetidas à apreciação ambas foram aprovadas por unanimidade dos
Conselheiros presentes. 21PONTO: Relatório 10 Quadrimestre 20201 SEMUS. O Conselheiro
lomar Mendes de Sousa questiona sobre o relatório do SAMU não ser mais apresentados no
CMS. O Contador do CMS Roosevelt de Sã disse que foi tirada a exigência da prestação de
contas do SAMU para o Conselho de Saúde, haja vista que nos relatórios quadrimestrais o mesmo
é apresentado o que estava gerando duplicidade de documentação. O Conselheiro pergunta ainda
sobre a documentação que assegura o SAMU a não apresentar sua prestação de contas para o
CMS, pode ser que tenha sido publicado alguma portaria nesse sentido e nós precisamos estar
documentados porque a exigência da apresentação desse relatório no CMS é por conta de um
recurso do Estado. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva disse que a exigência do parecer
do CMS era referente a aplicação dos recursos financeiros provenientes da Secretaria de Estado
da Saúde, FES - Fundo Estadual de Saúde no serviço de atendimento móvel do SAMU 192 deve
estar incluso dentro da prestação do quadrimestre. Em seguida a Presidente do CMS colocou as
duas atas em apreciação o que foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros presentes. 20
PONTO: Relatório 10 Quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e abril 20201 SEMUS. O
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Presidente da Comissão de Fiscalização Manoel Alves pediu ao contador do CMS Roosevelt
Moreira procedesse a leitura da conclusão do Relatório da Comissão de Orçamento e Fiscalização
dos Recursos Financeiros que avaliou a prestação de contas do Primeiro Quadrimestre 2020 que
decidiu opinar pela aprovação do relatório apresentado pela SEMUS. O Conselheiro Hélio José
Bertoldo da Silva pede para que o relatório da Comissão seja encaminhado a todos os
Conselheiros. O Conselheiro lomar Mendes de Sousa, membro da Comissão de Fiscalização fez
um breve relato sobre o referido relatório, onde disse que tem alguns gestores com dificuldades na
'prestação de contas por conta do recurso do COVID 19 e pergunta quais contratos estão vigentes
dos que já foram pagos nesse Primeiro Quadrimestre e quais as empresas. E com relação a tão
sonhada CPI da CATHO, pergunta como está essa situação, se foi pago ou empenhado, e quer
saber se a gestão respondeu alguma correspondência do CMS que foi dirigida ao gestor referente
a esses contratos e quer saber do Presidente da Comissão de Contratos, Hélio José Bertoldo se
teve alguma devolutiva das informações solicitadas do CMSS com referência aos contratos. O
Conselheiro Hélio José Bertoldo disse que em março iniciou a COVID e em abril chegou ao Fundo
Municipal mais de 6 milhões entre abril e março/2020 e esse recurso está como receita da covid e
a mesma já está inclusa neste orçamento de acordo informações do contador do CMS. Informa
ainda que o CMS já solicitou os contratos referentes a pandemia, mas até o presente momento
esta Comissão de Licitação e Contratos não recebeu nenhum processo de contratação referente a
COVID 19, portanto todos os contratos permanecem sem parecer do CMS, mas os mesmos estão
disponíveis no Portal da transparência da Prefeitura e o fiscal maior é o Ministério Público e TCU Tribunal de Contas da União, e acha que os Conselheiros também devem fazer o
acompanhamento desses contratos. O Conselheiro lorriar Mendes de Sousa falou que, como o
CMS não teve acesso a esses contratos e nem resposta às nossas correspondências e existem
contratos que não entrou nesse quadrimestre onde um deles é o da empresa APS Meireles que é
responsável por tudo que é medicamento, e o Ministério Público Federal e Estadual, bem como a
Controladoria recomendaram a não equipação do contrato por conta de vícios por sobrepreço do
valor, preços acima do mercado. Veio hoje na SEMUS procurar informações e tinham um prazo de
até cinco dias úteis para responder ao Ministério Público Federal, ou seja, temos uma série de
situações que se aditivar esse contrato, vamos ter problemas e nós como Conselheiros temos o
dever de prevenir. Esses contratos estão na midia e esse colegiado solicitou informações por
várias vezes sem obter respostas, por isso declara seu voto contrário a não aprovação do
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Relatório em discussão, mas acata a decisão da maioria. O Conselheiro Manoel Alves Pereira
disse que esteve na SEMUS para ver qual era a posição da gestão, onde informaram que foi feito
o distrato desse contrato com a empresa e solicitou que essa informação fosse por escrita,
inclusive foi informado ao Ministério Público sobre o distrato. Falou ainda que alguns Conselheiros
serão convocados para CPI, e o mesmo não teme caso seja convocado, porque trabalhamos com
documentos comprobatórios e temos tudo em mãos. Que no Setor de contabilidade está à
disposição dos Conselheiros todos os processos referente aos quarenta e três milhões que foi
empenhado, pago e liquidado. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa fez uma breve explanação
sobre os contratos que não passaram pelo Conselho e que estão sendo celebrados pela gestão,
que essa atitude isenta o Conselho de qualquer situação que venha a acontecer. O Conselheiro
Hélio José Bertoldo da Silva disse que os contratos do período da pandemia estarão na pauta da
reunião de agosto 2020. 31PONTO: PAS - Programação Anual de Saúde de Imperatriz - Ma.
Com a palavra o Conselheiro Manoel Alves Pereira fez uma breve explanação dizendo que a
Programação Anual de Saúde é elaborada anualmente dentro das metas que são pactuadas pela
SEMUS com os órgãos do Estado e Federal, e com nossas necessidades e metas claras para
serem cumpridas nos programas do município e nós como conselheiros vamos acompanhar essas
realizações. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva sugere que a Comissão de
Acompanhamento da Rede tão logo seja possível por conta da pandemia, faça o
acompanhamento junto a esses coordenadores para ver qual a dificuldade e o que está sendo
feito com a Programação de Saúde. Nesse momento foi lido a conclusão do relatório da Comissão
de Fiscalização pelo Conselheiro Manoel Alves, Após todas as discussões a Presidente do CMS
colocou em votação a PAS - Programação Anual de Saúde de Imperatriz - Ma. o que foi
aprovada por unanimidades dos Conselheiros presentes. 40 PONTO: COVID - 19; O Conselheiro
Manoel Alves Pereira disse que esse ponto é para se dar informações do que o município fez
nesse tempo de COVID 19. O município com o recurso que recebeu procurou adequar alguns
equipamentos públicos, redimensionar alguns atendimentos em decorrência da urgência e da
necessidade que o município tem de cumprir as portarias ministeriais, a Upa SÃO José passou por
uma reforma de estrutura para receber os pacientes do COVID 19 e os pacientes da clínica e
depois ficou exclusivo só para COVID. em relação aos EPI's - Equipamentos Proteção Individual o
município teve que se desdobrar procurando porque teve um momento em que o Brasil todo ficou
sem fornecedor, mas isso já está normalizando. Foi adequado o Hospital da Faculdade Facimp
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para Hospital de Campanha para o COVID, houve também grande movimentação dos
empresários com a parceria do município e do /Estado no Centro de Convenções, onde cada ente
entrou com sua parte de responsabilidade, foi um trabalho árduo onde se conseguiu atender a
demanda que estava reprimida e ao perceber o declínio da curva, a responsabilidade voltou para o
município e daí ficaram as Unidades Básicas de Saúde Maria Aragão, Cafeteira, Milton Lopes e
Vila Lobão como referência para o COVID 19. Fomos contemplados também com o centro de
referência comunitário para atender os pacientes que dever ser em uma Unidade Básica de
Saúde. O conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva pergunta quando é que a SEMUS vai retomar
os outros atendimentos ambulatoriais, cirurgias e consultas especializadas. A Presidente do CMS
respondeu dizendo que segundo informações, é de que daqui a 10 ou 12 dias vão retornar esses
atendimentos gradativamente. 50 PONTO: Emenda Parlamentar n° 00939.0230001120003 do
Projeto Técnico para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade de
Atenção Especializada em Saúde - no HMI. O Conselheiro Manoel Alves leu o ofício
GAB/SEMUS 139/2020, datado de 6 de junho de 2020, encaminhando a referida proposta do
Projeto Técnico para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade de Atenção
Especializada em Saúde - no HMI no valor de R$ 940,000,00 (novecentos e quarenta mil reais) e
após explicações, foi colocado em votação, o que foi aprovado por unanimidade dos conselheiros
presentes. 60 PONTO: Informes da Saúde. O Conselheiro Hélio José Bertoldo informa que
durante a pandemia o CMS não teve acesso a nenhum contrato referente a pandemia para
parecer do CMS. O Conselheiro Manoel Alves Pereira informa de um outro expediente que chegou
no CMS da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal informando sobre a Instauração
de Comissão Especial de Inquérito - CPI com a finalidade de investigar os valores repassados a
cidade de Imperatriz ao fundo Municipal de Saúde, no ano de 2019. Nada mais havendo a se
tratar, a reunião foi encerrada, da qual foi lavrada apresente Ata, que após sua apreciação, será
assinada por quem de direito, Imperatriz, 9 de julho de ?Q20
ACILEA SANTOS N. PEREIRA
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ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
ALBANE FREITAS DE SOUSA
SERGIO DA SILVA ALMEIDA
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LUIS GONZAGA CORREA NETO
M RAIMUNDA DE SOUSA ARRAZ
Ma TAMAR TORQUATO C. SOUSA
MANOEL ALVES PEREIRA
MARILENE BRITO DA SILVA
ERCY MARIA NASCIMENTO CHAVES
ROSEMAR MELO TELES
NAARI MARGLI ALVES ANDRADE

Imperatriz, 9 de julho de 2020.
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ATA DA 5 a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ MARANHÃO, em 08/10/2020
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, ás catorze horas, reuniram-se os
novos membros do CMS-Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz - Maranhão no
auditório do restaurante Manu para tratar dos seguintes pontos em pauta: 1° PONTO:
Entrega de NOMEAÇÕES e POSSE dos novos Conselheiros Municipais de Saúde; 20
PONTO: Eleição da Nova Mesa Diretora do CMS - Conselho Municipal de Saúde; 30

eS

PONTO: Calendário de reuniões; 41 PONTO: Entrega leis do CMS; 51PONTO:
Comissões do CMS; 60 PONTO: Indicação de 02 usuários (1 titular e 1 suplente) para
acessar DIGISUS e 7° PONTO: Indicação de 02 Conselheiros (1 titular e 1 suplente)
para a Coordenação da CIST. Verificando-se a existência de quórum, conforme
assinaturas constantes no livro de presença, o Conselheiro Manoel Alves Pereira fez
uma breve explanação sobre o compromisso dos Conselheiros Municipais de Saúde
que é trabalhar para o bem estar da população. Fez-se um minuto de silencio in
memória do ex— Conselheiro Antônio Rodrigues da Silva Filho, um dos membros
fundadores do CMS e que muito contribuiu para o desempenho das atividades desse
colegiado. Em seguida fez uma breve explanação de como se daria a ordem dos
trabalhos e convidou para fazer parte da mesa de abertura a Conselheira Ana Cláudia
Braga Santos Silva, Ex Presidente do CMS, a Secretária Municipal de Saúde - Dra.
Mariana Jales, Secretária Adjunta - Doralina Marques e o Dr. Alair Firmiano - Ex
Secretário de Saúde. A Conselheira Ana Cláudia Braga Santos Silva parabenizou os
novos conselheiros e manifesta gratidão aos conselheiros que retornaram pela
belíssima atuação, foram muitas lutas mas finalizamos o mandato com união, respeito
e muitas resoluções atendidas. Acredita que nesse novo mandato o conselho consiga
divulgar mais suas ações, pois lutamos muito e precisamos que as pessoas entendam
nossa responsabilidade. Parabeniza Dr. Alair, que sempre acompanhou as ações da
saúde. A Sra. Doralina Marques comentou que todos os conselheiros contribuem para
que de fato o controle social aconteça. 10 PONTO: Entrega de NOMEAÇÕES e
POSSE dos novos Conselheiros Municipais de Saúde. A Secretária de Saúde, Dra.
Mariana Jales saudou a todos os presentes e deu início a entrega de nomeações dos
1
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novos conselheiros municipais de saúde e após todos já estarem nomeados, declarou
empossado os conselheiros municipais de saúde com mandato para o biênio setembro
2020 à setembro 2022. 2° PONTO: Eleição da Nova Mesa Diretora do CMS Conselho Municipal de Saúde. Foi proposto pelo Conselheiro Hélio José Bertoldo da
Silva o nome da Conselheira Rosemar Meio Teles (Prestadora) para Presidente do
CMS e a mesma convida o Conselheiro Albane Freitas de Sousa (Usuário) para Vice Presidente e Marilene Brito da Silva (Usuária) para Primeira Secretária e o Conselheiro
lomar Mendes de Sousa indica o Conselheiro João Carvalho Parrião para Segundo
Secretário (Trabalhador) e falou da importância de cada segmento está fazendo a
indicação dos componente para a Mesa Diretora. Em seguida foi colocada em
apreciação a chapa única da Mesa Diretora do CMS - Conselho Municipal de Saúde
para o biênio: setembro 2020 a setembro 2022, composta por: PRESIDENTE: Rosemar
Meio Teles (Prestador/Gestor), VICE-PRESIDENTE: Albane Freitas de Sousa
(Usuário), 11SECRETÁRIO: Marilene Brito da Silva (Usuário) e 21SECRETÁRIO: João
Carvalho Parrião (Trabalhador), que foi aprovada por 12 (doze) votos a favor e 01
(uma) abstenção do Conselheiro lomar mendes de Sousa e 01 (um) voto contrário do
Conselheiro Leontino Pereira de Oliveira. Cada membro da Mesa Diretora fez sua auto
apresentação, onde na oportunidade a Presidente do CMS - Rosemar Meio Teles
disse que só aceitou esse desafio para somar com a gestão e conclama união entre
todos, que opiniões diferentes sempre vai ter, mas nem por isso vamos discutir ou ficar
indiferentes com os colegas. Vamos lutar juntos e em nome da Nova Mesa diretora
agradece a confiança de todos e agradece a presença do Dr. Alair Firmiano e da
Secretária de Saúde Mariana Jaies. 30 PONTO: Calendário de reuniões. Ficou para
ser discutido na próxima reunião. 40 PONTO: Entrega leis do CMS. Entregue a cada
conselheiro uma cópia encadernada de materiais necessários para que os mesmos
tomem conhecimento das leis que tratam do CMS e seu Regimento interno. 50
PONTO: Comissões do CMS. O Conselheiro Manoel Alves Pereira fez uma
explanação de como funcionam as Comissões e convida o Conselheiro Hélio José
Bertoldo da Silva para dirigir esse momento de escolha dos membros que irão
participar das comissões. Ao fazer uso da palavra o Conselheiro Hélio José Bertoldo
da Silva apresentou as comissões e pede aos Conselheiros que façam suas
indicações, no caso de indicações a mais, irá para votação.
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Manoel Alves Pereira

Prestador/Gestor

karina Nunes do Vale Moraes

Prestador/Gestor

lomar mendes de Sousa

Trabalhador

Ariana Vasconcelos Pereira

Trabalhador

Ma Raimunda de Sousa Arraz

Usuário

Ma Tamar T. Cavalcante de Sousa

Usuário

Paulo Henrique Pereira Procópio

Usuário

Leontino Pereira de Oliveira

Usuário

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Hélio José Bertoldo da Silva

Prestador/Gestor

Maria do Socorro Sales Ribeiro

Trabalhador

Robério dos Santos Gomes

Usuário

Ana Cláudia Braga Santos Silva

Usuário

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REDE, UNIDADES DE SAÚDE, HMI E HIl.
Silvio Tarquara de Sá Uchoa

Prestador/ Gestor

Acilea Santos Nascimento Pereira

Prestador/ Gestor

Silvana Lima da Costa Pitol

Trabalhador

Francisca Viana Borges Menezes

Trabalhador

Holden Farhany Arruda Martins

Usuário

Jurandi Mesquita

Usuário

Apolônia Vieira de Sousa

UsuG ário

Maria Divina da Silva Reis

Usuário

A COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO teve apenas a indicação da Conselheira Maria da
Conceição de Sousa Silva - Usuário e a COMISSÃO DE ÉTICA a indicação do
Conselheiro Cícero Rodrigues Noleto - Trabalhador, ficando para serem concluídas na
próxima reunião do CMS. 61 PONTO: Indicação de 02 usuários (1 titular e 1
suplente) para acossar DIGISUS. Foi indicado e aprovado o nome das Conselheiras:
Ana Cláudia Braga Santos Silva (titular) Usuária e Maria Tamar Torquato Cavalcante
Sousa (suplente) Usuária. A Conselheira Doralina Menezes pontua que nessa
plataforma será inserido o PMS - Plano Municipal de Saúde 2018 - 2021, PAS Programação Anual de Saúde, Relatórios Quadrimestrais, o RAG - Relatório Anual de
3
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Gestão e outros documentos. 71PONTO: Indicação de 02 Conselheiros (1 titular e 1
suplente) para a Coordenação da CISTT - Comissão Interinstitucional de Saúde
do Trabalhador e Trabalhadora. Indicado e aprovado o nome das Conselheiras:
Floraci Maria da Silva - (titular)Trabalhadora e Silvana Lima da Costa Pitol (suplente)Trabalhadora. A Conselheira Floraci Maria da Silva Lima pede o apoio do
CMS, pois na gestão anterior da CISTT, as atividades foram sessadas, não por falta de
competência do Coordenador da CIST, mas por falta de apoio, pois essa é uma
Comissão que fiscaliza as atividades do CEREST - Centro de Referencia em Saúde do
Trabalhador e Trabalhadora, mas se a gestão não disponibilizar meios para o CEREST
realizar suas ações, a CISTT não pode fazer nada. O Conselheiro Jurandi Mesquita
disse que já houve resolução desse colegiado para que a CISTT e CEREST tenham
autonomia e que nessa gestão não foi liberado o recurso que vem para essas entidade
trabalharem e sugere que se faça denúncia ao Ministério Público para que nos seja
explicado porque o CISTT e o CEREST não estão executando suas funções. A
Conselheira Doralina Menezes disse que a política de implantação do CEREST não
está sendo canalizada pelo próprio Ministério da Saúde por não ter recurso suficiente.
Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada, da qual foi lavrada apresente
Ata, que após sua apreciação, será assinada por quem de direito, Imperatriz, 8 de
outubro de 2020
1.

AcILEA SANTOS N.PEREIRA

2.

ALBANE FREITAS DE SOUSA

3.

ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA

4.

APOLONIA VIEIRA DE SOUSA

S.

ARIANA VASCONCELOS PEREIRA

6.

DORALINA MARQUES DE ALMEIDA

7.

ELIZABETH RODRIGUES LIMA

8.

ERCY MARIA NASCIMENTO CHAVES

9.

FLORACI MARIA DA SILVA LIMA

10. m HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
11,

HOLDEN FARHANI ARRUDA MARTINS

12.

IOMAR MENDES DE SOUSA

13.

IRLANI RAMOS GOMES

14.

JANETE BARRETO DA SILVA
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15.

JOÃO CARVALHO PARRIÃO

16.

JURANDI MESQUITA

17.

KARINA N. DO VALE MORAES

18.

LEONTINO PEREIRA DE OLIVEIRA

19.

M2 RAIMUNDA DE SOUSA ARRAZ

20.

Mo TAMAR TORQUATO C. SOUSA

21.

MANOEL ALVES PEREIRA

22.

MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS

23.

MARIA DIVINA DA SILVA REIS

24.

MARIA TAMAR TORQUATO C. DE SOUSA

25.

MARILENE BRITO DA SILVA

26.

NAARI MARGLI ALVES ANDRADE

27.

PAULO HENRIQUE P. PROCÕPIO

28.

ROBÉRIO DOS SANTOS GOMES

29.

ROSEMAR MELO TELES

30.

SILVIO TAYQUARA DE SÁ UCHOA
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Imperatriz, 8 de outubro de 2020.
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