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ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO MUNICIPAL

DE SAÚDE DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, em 10/10/2019,

Às quatorze horas, do dia 10 (dez), do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), no auditório
da SEMUS, reuniram-se os membros do CMS-Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz - Maranhão,
para tratar assuntos de interesse da saúde local. Verificando-se a existência de quorum, conforme

assinaturas constantes no livro de presença, a Sra. Ana Claudia 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: PAS - Programação Anual de Saúde 2019; 3o PONTO: Relatório
Terceiro Quadrimestre 2018; 4o PONTO: Relatório Primeiro Quadrimestre 2019; 5o PONTO: XVI

Conferência Municipal de Saúde de Imperatriz e 6o PONTO: Informes da Saúde. Iniciou-se com o 1o

PONTO: Leitura de Ata da reunião anterior feita pela Conselheira Francineide Pereira Alves e colocada
em apreciação foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. Na oportunidade o Conselheiro
Hélio José Bertoldo ao observar que a nota de repúdio não fora encaminha para o Secretário de Saúde e
Prefeito Municipal, solicita que seja feita com a maior brevidade e encaminhada para os gestores de acordo

o que foi decidido na plenária anterior. 2o PONTO: PAS • Programação Anual de Saúde 2019. O
Conselheiro Manoel Alves Pereira fez uma breve explanação, onde disse que teremos duas apresentações
da PAS, uma da Coordenação do Programa Saúde Bucal e outra do HMI - Hospital Municipal de Imperatriz.
Que em conversa com a Sra. Doralina Marques - Setor de Planejamento da SEMUS ficou acordado a
mesma dinâmica já utilizada poresse colegiado para a PAS - Programação Anual de Saúde de 2020, onde

as coordenações encaminham suas PAS para o Setor de Planejamento, o mesmo a seguir encaminha para
a Comissão de Fiscalização do CMS e esta por sua vez convida os Coordenadores dos Programas para
apresentar a PAS - Programação anual de Saúde e de acordo as apresentações, o CMS vai colaborar caso

haja necessidade com propostas de melhoria de acordo as apresentações e elaboração de relatório para
apreciação nessa plenária. Queo Setor de Planejamento já está acelerando a construção da PAS / 2020.0
Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva comenta que a PAS/2019 deve ser apresentada no início do ano, e

já estamos em outubro e o Plano Municipal de Saúde ainda não chegou ao Conselho e é necessário o
parecer da Comissão de Fiscalização. A Coordenadora do Programa Saúde Bucaí Sra. Amanda Miranda

apresentou em Datashow a PAS e após sua apresentação ouve vários questionamentos por parte dos

Conselheiros onde a Conselheira Maria das Graças Carvalho S. Magalhães sugere que nos próximos
relatórios / programação contenha não só o número de pessoas alcançadas, mas também o número de
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Quadrimestre 2018 e4> PONTO: Relatório Primeiro Quadrimestre 2019 onde foi lido os relatórios
referentes acada quadrimestre, onde aConselheira Maria das Graças C. Magalhães disse que foi
v.sto materiais eafiscal de contratos Hustânia Brito, responsável por ver os contratos da Catho -

manutenção veio responder as dúvidas, mas acha que ainda não ésuficiente para se ter segurança

de votar oRelatório da Gestão ena Programação Anual de Saúde. Por isso se abstém da votação
que apesar de oprocesso de fiscalização dos pagamentos de serviços de manutenção haver
melhorado com aabertura para que outros conselheiros examinassem os contratos enotas fiscais
dos respectivos pagamentos, ainda não épossível avaliar aregularidade fática dos mesmos
Colocado em apreciação, foi aprovado oRAG do Terceiro Quadrimestre/2018 eRAG do Primeiro

Quadrimestre/2019 por onze votos afavor euma abstenção da Conselheira Maria das Graças
Magalhães. 6' PONTO: Informes da Saúde. OConselheiro Hélio José Bertoldo da Silva disse que a
comissão deve ver aquestão dos extratos bancários que éessencial para omomento da fiscalização Como

nada mais havia aser tratada, aPresidente do CMS agradeceu dos Conselheiros eConvidados pela
partiepação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa, da qual foi lavrada apresente Ata, que após
sua apreciação será assinada pelos Conselheiros presentes.

ACILEA SANTOS NASCIMENTO PEREIRA

ALBANE FREITAS DE SOUSA
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ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA FILHO
ERCY MARIA NASCIMENTO CHAVES
EURAMI REIS PEREIRA
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FRANCINEIDE PEREIRA ALVES

FRANCISCO NETO FERREIRA DA SILVA

HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA

á/^ofaéÂs^

JOÃO CARVALHO PARRIÃO
JURANDI MESQUITA

LUIZ GONZAGA CORRÊA NETO

Ma RAIMUNDA DE SOUSA ARRAZ
Ma TAMAR TORQUATO C. SOUSA
MANOEL ALVES PEREIRA
MARILENE BRITO DA SILVA

NAARI MARGLI ALVES DE ANDRADE
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ROSEMAR MELO TELES
SÉRGIO DA SILVA ALMEIDA

SILVANA LIMA DA COSTA PITOL
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Imperatriz - Maranhão, 10 de outubro de 2019.

