
ySBLHO MUNICIPAL T>B\SAU£>E
IMPERATRIZ, - MARANHÃO

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS-

CONSELHO 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 quorum, 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: 1o PONTO: Leitura

de Ata da reunião anterior. 2o PONTO: XVI Conferência Municipal de Saúde; 3o

PONTO: Plano de Contingência para enfrentamento de epidemia por

Arboviroses do Município de Imperatriz - Maranhão; 4o PONTO: Atendimento

Ambulatorial no CER II, e a acessibilidade dos pacientes atendidos pela

entidade, aos Exames de Alta Complexidade e 5o PONTO: Informes da saúde.

Iniciou-se pelo 1o PONTO da pauta com a Leitura de Ata da reunião anterior

feita pelo Conselheiro Sérgio da Silva Almeida, onde a Conselheira Ma das

Graça Carvalho Sousa Magalhães comentou sobre a ata dizendo que as dúvidas

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 2o

quadrimestre 2019. A Conselheira Rosemar Melo 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 Antônio 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. 2o 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. 3o

PONTO: Plano de Contingência para enfrentamento de epidemia por

Arboviroses do Município de Imperatriz - Maranhão. Com a palavra a Sra.

Giselly Viana Gomes - Coordenadora da Divisão de Vigilância em Saúde e o Sr.

Allan 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 situaçõesepidêmicas.

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. 4o 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 11hoo na sala de reuniões

do CMS, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. 5o PONTO:

Informes da saúde. O Conselheiro Luís Gonzaga Corrêa 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 - Maranhão, 13rfíè fevereirô\de 2020.
ACILEA SANTOS N. PEREIRA-—_^^ {\\Ad yy% lW*T.'
ALBANE FREITAS DE SOUSA

ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA

EURAMI REIS PEREIRA

FRANCISCO NETO FERREIRA DA SILVA

HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA

JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO

JURANDI MESQUITA

LUCÍLIA DO NASCIMENTO LIMA

Ma das GRAÇAS C. SOUZA MAGALHÃES

Ma TAMAR TORQUATO C. SOUSA

MANOEL ALVES PEREIRA

MARILENE BRITO DA SILVA

ROSEMAR MELO TELES

SÉRGIO DA SILVA ALMEIDA

SILVANA LIMA DA COSTA PITOL
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Imperatriz, 13 de fevereiro de 2020.
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