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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 paraos 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 paraa PAS - Programação Anual de Saúdede 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 Saúdee 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 jáestá acelerando a construção da PAS / 2020.0

Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva comenta que a PAS/2019 deveser 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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palestras epergunta como está odesenvolvimento das metas já que fa„a menos de 03 (três) meses para o

odos econe ui sua fa,a dizendo que tem medicamentos eestão procurando melhorar aLa di
de Sair T ^ Ne'° ^ QUe ^ maiW an9ÚS'ia é<» «" UBS "™- Básicasaude amaiona dos profissionais nem olha direito aboca do paciente ejá encaminha para oCEO -
Z n: r;s Odon,0,ó9icas eche9ando" °profesionai diz -tai—**-rea zad0 Atençã0 Bas,ca , ^ ^ ^ ^ ^ ^

Den„s,a da UBS -Unidade Básica de Saúde so encaminha para oCEO, aquilo que não éda compeli
da sua especaiidade. AConse,heira Silvana Lima da Costa Pito, reiatou que foi na UBS da Nova ,«
.arcar atend,men,o eaDentista fez ava„ação eagendou para com 02 (dois) meses e, no dia

r0 rrcaTpara °ceo- com re,açã°à <"-** pas -*°«°*- deS.deoCns*,ros „vana Pito,, Francineide Pereira eHé,io Bertoldo pontuam aquestão financeira que
deve ser co,ocado ovalor do recurso anua, que tem para gastar, garantindo assim que as ações sei

PAS -Programação Anua, de Saúde, pois queremos acompanhar as metas alcançadas. OConselheiro« , pede mais uma vez parg ^ Qmaterja| ^^ ^ parg aprecjação ^ £
<je oprazo para que os Conselheiros ana„sem eque aPAS de 2020 seja apresentada até dezemb oo rr nte que nàQ aconteça como es(ai ^^ apresentadg ^^^ ^ ^ ^

Sra Crmenluca A,meida veio apresentaraPAS -Programação Anual de Saúde/2019 do HMI -Hospital
Mumcp de imperatriz, onde fa,ou das metas esobre aquestão do fornecimento de vincu,os !
bII arV0 m"eS'á e,ab0rad° fa,,and° SÓ " 'râmi,eS 'e9aiS- °C—» H"Be od Sllva fez a,gumas pergun(as sobre oRegjmento |ntemo e

C,menuc,a A,meida comentou que antes, cada setor tinha seu protocoio para trabalhar, dai viram
«de da e,aboraÇão de um Reg,men,o ,n,emo eagora será enviado para revisão. Pergunta ainda
Conse, e,ro oque está sendo feito para que oHM, não seja transformado em Hospita, Re ional ASra
n r Aimeir rque es,ã° me,h°rand° °-de—*—^.^ ?iUM. um pro rama do S,no Libanês nas emergências que regula os pacientes com aCassifica ão dleitos
™Pr *m;s t vermelho' amarel°e azui-A conse,heira siivana uma *°**que aUPA do Sao José éaporta de entrada, mas anossa referência éoHMI -Hospital Municipa, de
r: PAesc:::ra essa re9u,ação dos outros ^ •samu—*«•™Para UPA Sao José esemana passada tiveram dois casos gravissimos epediram regulação para oHM,.
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Opaciente não era do nosso município, mas precisava de atendimento eohospital negou aregulação A
mort, Quer saber por que foi „egada areguMo ^ dojs pacjentes sendo P
Po ade entrada da UPA Sã0 José receber opaciente, atende, edepois dispensar. As fa2
erao que ser one„tadas airem ao Ministro Público equem vai responder é„„MI Em 2
^rz:sra-Cilene'""das coordenadoras da upa sã° j°sé -—«.™Ne* Bastos e mesma sempre «, as Pessoas com ignorância sem se colocar no ,ugar do outro
A*, Carmenlucra Almeida nao vai expor sobre essa questão por que „ão tem JL^
™s afirma que oSUS epara todos evai leva, essa demanda para adireção do hospital y£
CnselWs fízeram uso da palavra, o„de aConselheira M- das Graças Carvalho MagaM
drscorre sobre anecessite de haver asocializo eestudo de caso dos pacientes Asi
Carmenluca Almeida disse que essa mudanÇa de comportamento esta acontecei parati« c todo. 0ConseIheifo Lufs Qonzaga ^ Neto comentQu P -a

de pssoas de outros municípios que tiveram alta médica, mas permanecem no hospital
ocupando leuos gerando desPesas equer saber por que o,audo zero dia demora tanto ^

Ze 3FrandneÍde Perdra A,V6S «""*»"» *** *-a casa de aPoio emImpe triz esses pacientes de omros munidpios ^ não tem ^ onde «
Assrstenc.a Socra, do HMI sempre solicita do município de origem avolta do paciente so L•rresponsabrhdade édos municípios de origem, que , _ ,_. ^ '^
outro pacrente eünico município que tem casa de apoio eGraja, Opaciente nao pod s
mandado embora, dai ele fica sem medicado, mas recebe alimentação eohospital J^IMmrsteno Púb,ico. AConselheira „_ ^ da ^ ^ ^ «
falhando aPAS no HMI para melhorar as condes de trahalho do trabalhador porquecePção emuito queMe, ^ ^ ^^ &é ^.
acompanhamento para acolher ecuidar. Sra. Carmen,úc,a Aimeida disse que ja houve melhoria 2pousos de algum. classes, setores de trabalho ê ^ ' ^J^
gradeceu apresença das Coordenadoras que feeram suas apresentas eem sguida oPr ident

^a Comrssao de Fiscalizo -Conselheiro Manoel Alves Pereira, leu anota tlica j£t
Mnnsteno da Saüde que explica oporquê só agora estão apresenta„do . PAS -ProgrZç
Anual de Saúde no Conselho. Colocada em votação, aPAS -Programação Anua, Z Z
apuada por 1, (onze) votos afavor e01 (uma) abstenção. , PONTO: ^^
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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 a regularidade 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 /€^
ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA FILHO

ERCY MARIA NASCIMENTO CHAVES

EURAMI REIS PEREIRA

FRANCINEIDE PEREIRA ALVES

FRANCISCO NETO FERREIRA DA SILVA

HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
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 / ^^ ,^U) ^^
SÉRGIO DA SILVA ALMEIDA /
SILVANA LIMA DA COSTA PITOL ^la-^L^^hClj

Imperatriz - Maranhão, 10 deoutubro de 2019.


