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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 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: 1 PONTO: Leitura
da Ata da reunião anterior. 2 PONTO: Relatório 33 Quadrimestre 2019/
SEMUS e 3 PONTO: Informes da Saúde. Iniciou-se pelo 1 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. 2 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 3 Quadrimestre/2019. Após a leitura alguns Conselheiros
fizeram uso da palavra, onde a Conselheira Ma 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 3o 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. 3o PONTO: Informes da Saúde. A Conselheira
Rosemar Melo 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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ACILEA SANTOS N. PEREIRA
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

Imperatriz, 12 de março de 2020.
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