Conselho Municipal de Saúde de
Imperatriz - Maranhão
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMSCONSELHO

MUNICIPAL

DE

SAÚDE

DE

IMPERATRIZ - MARANHÃO, em 11/01/2018.

Às quinze horas, do dia 11 (onze), do mês de janeiro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito), no auditório da SEMUS, reuniram-se os membros do CMS-Conselho
Municipal de Saúde de Imperatriz, para tratar de assuntos de interesse da saúde
local. Verificando-se a existência de quorum, conforme assinaturas constantes no

livro de presença, a Sra. Livia Ma Dias Oliveira Bustamante, Presidente do CMS,
declarou aberta a reunião, saudando a todos os presentes. Em seguida,
apresentou a proposta de pauta constando os seguintes itens: 1^ PONTO: Leitura

de Ata da reunião anterior; 2$ PONTO: PAS - Programação Anual de Saúde do

CMS; 32 PONTO: Fluxo de agendamento para Otorrino e Ortopedia; 42
PONTO: Plano de Contingência de Arboviroses - Vig. Epidemiológica e 5$

PONTO: Informes da Saúde. Em seguida colocou em votação o 22 Ponto que
trata da PAS - Programação Anual de Saúde do CMS ficasse para ser discutido
após os informes, todos foram de acordo. Iniciou-se a reunião com a leitura

da Ata da reunião anterior feita pela Conselheira Rosimar Melo Teles que
submetida à apreciação, foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros

presentes. 2^ PONTO: Fluxo de agendamento para Otorrino e Ortopedia. Com

a palavra a Auditora, Sra. Jannefer Lima de Freitas fez uma breve explanação
de como está o fluxo de marcações dessas especialidades no Centro de Saúde

Três Poderes, onde gerava muitos conflitos por conta da espera. Estão
reorganizando essa forma de atendimento, a Atenção Básica foi dividida em

06 (seis) Distritos e realizada capacitação dos profissionais da auditoria para
estarem atendendo no SISREG - Sistema de Regulação. Estamos em fase

experimental e até o momento não tivemos problemas e está sobrando vagas,
só que conforme o acordo feito em reunião com médicos e Promotoria será
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necessário que o usuário venha munido com toda a documentação: xerox do
comprovante de residência, cartão SUS e RG. No caso do paciente morar em
uma casa que não há os comprovantes de endereço em seu nome, o mesmo

deve apresentar espelho do INSS se for aposentado, conta de telefone,
carteira assinada, correspondências do correio e outros. Caso não apresente
nenhum desses itens será feito um documento de fé pública, onde o usuário

assina dizendo que mora no local, e aguarda a visita da Assistente Social para
averiguar e é gerado um documento válido por 06 (seis) meses, para que o
mesmo não fique desassistido. Com

relação a pessoas vindas de outros

municípios como de São Miguel -TO que tem o seu recurso, não serão
atendidas, pois os recursos são municipalizados para usuários do nosso

município. Já no caso de João Lisboa que fez um acordo com Imperatriz

através da PPI - Programação Programada e Integrada, que é uma Pactuação
para que seus habitantes possam receber seus atendimento. Esse mês foi um

teste que se iniciou com as consultas da especialidade de otorrino e

ortopedista que está dando certo e nas Unidades de Saúde diminuiu o

aglomerado de pessoas, depois vamos estender para as demais consultas de
especialidades. A Conselheira Lucília do Nascimento Lima relatou o caso de

sua vizinha que veio de Belém, está residindo em Imperatriz, precisou de
encaminhamento e como não tinha como comprovar, foi feito esse

documento de fé pública e ficaram de visita-los, já faz alguns meses e nunca

foram. O Conselheiro João Carvalho Parrião comentou, já que a saúde é um
direito de todos, não seria mais fácil que esse cartão funcionasse como cartão

de crédito, caindo o recurso no seu município de origem. Após todos os
questionamentos dos Conselheiros serem respondidos pela Auditora -Sra.

Jannefer Lima de Freitas, a Sra. Presidente do CMS solicita da mesma que
conforme for sendo incluído novas especialidades para atendimento, que nos
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comunique via ofício. 3* PONTO: Plano de Contingência de Arboviroses - Vig.
Epidemiológica. Com a palavra o Sr. Raimundo Nonato Queiroz Santos -

Coordenador do Controle dos Vetores, onde fez uma breve explanação dos
aspectos epidemiológicos das arboviroses no município e em seguida vários

Conselheiros se manifestaram, dentre eles a Conselheira Mi das Graças
Carvalho Souza Magalhães dizendo que o plano está cheio de incoerências,
não tem licitação e sugere que seja feita a correção e se defina reunião
extraordinária para apreciação do mesmo com as devidas correções. O
Conselheiro Manoel Alves Pereira sugere que se aprove o Plano com
ressalvas, pois a resolução é necessária para liberação de recursos. O

Conselheiro jurandi Mesquita acha que se for aprovado com ressalvas, elas
nunca serão corrigidas. APresidente colocou em votação a proposta da

Conselheira M>- das Graças Magalhães de reunião Extraordinária para apreciar
oPlano com suas correções eanalisar aPAS - Programação Anual de Saúde
do CMS, no dia 16 (dezesseis) do corrente mês. Todos foram de acordo.
Ficando definido para dia 15 (segunda - feira), às 14h, os Conselheiros
Jurandi Mesquita, Manoel Alves, M* das Graças Magalhães, Lívia Bustamante
eoCoordenador do Controle dos Vetores Sr. Raimundo Nonato Queiroz fazer
as alterações no Plano de Contingência de Arboviroses. 4* PONTO: Informes
da Saúde. AConselheira M* das Graças Magalhães informa que aComissão de
Divulgação esteve reunida edecidiram propor ao CMS ainclusão na PAS do
CMS, oorçamento para criação de um pequeno jornal, como meio de fazer
conhecido dos usuários e demais participantes do sistema através da

divulgação de suas ações, bem como das ações da própria SEMUS como forma
de maior alcance das informações. Foi protocolado na Secretaria do CMS
documento contendo orçamento. Na oportunidade passou às mãos dos
Conselheiros um modelo do jornal, que terá onome de CQMSAÚDE propondo
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edição quinzenal. Aproposta será discutida na PAS. ASra. Presidente sugere a
data dos encontros da capacitação do CMS para toda última 5^ feira do mês,
às 8h30, tendo apoio da maioria. Com relação ao oficio CMS - n$ 137, datado
de 05 de dezembro/2017, solicitando uma reunião com o Secretário de Saúde

para tratarmos sobre demandas da CISTT e CEREST, ainda estão aguardando o
agendamento da referida reunião pela assessora do gabinete Sra. Roberta e
reconhece que está havendo uma demora significativa do agendamento.

Informa ainda que já enviamos ofício solicitando a contratação do Contador
para dar suporte ao CMS em suas comissões, só falta indicar o nome. Em

relação ao pedido da Conselheira Mi das Graças Magalhães na reunião
anterior a cerca dos protocolos junto aos órgãos de fiscalização e controle,

devido situação encontrada na nossa rede de saúde, oSetor de Planejamento
da SEMUS enviou resposta através do despacho n$ 073/2017 e protocolado
no CMS dia 08/01/2018 o que foi entregue nas mãos da referida Conselheira.

Em relação as diárias de TFD - Tratamento Fora de Domicílio no valor de R$
30,00 (trinta reais), nosso Assessor Jurídico analisou e realmente não

podemos interferir pois está na lei, mas podemos enviar uma nota de repúdio
ao Ministério da Saúde. OConselheiro Albane Freitas de Sousa pede que seja
solicitado da SEMUS: relação de todas as diárias pagas e não pagas com seus
respectivos valores, referente ao ano de 2017; Lista de medicamentos que
vão para os Postos de Saúde de média ealta complexidade e Relação de todas
as UBS - Unidades Básicas de Saúde com endereço, horário de
funcionamento, relação de seus funcionários concursados ou contratados e o
setor que desenvolve suas atividades. APresidente sugere para que até a

próxima reunião ordinária, as Comissões que ainda não tiverem ação inclusive
a Comissão de Rede, que se vote novas pessoas para compor a mesma. 5?
PONTO PAS - Programação Anual de Saúde do CMS. Esse ponto ficou para ser
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discutido na reunião extraordinária do dia 16/01/2018 ecomo nada mais havia
a ser tratado, agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela sua 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.
ALBANE FREITAS DE SOUSA
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AFONSO GONÇALVES DA MATA
EURAMI REIS PEREIRA

FRANCISCO NETO FERREIRA DA SILVA
ELINE ROCHA ARAÚJO ALVES

HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
IOMAR MENDES DE SOUSA

JOÃO BATISTA SILVA NUNES
JOÃO CARVALHO PARRIÃO
JURANDI MESQUITA

LÍVIA Ma DIAS O. BUSTAMANTE
LUCfLIA DO NASCIMENTO LIMA
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Ma das GRAÇAS O de S. MAGALHÃES
Ma DIVINA DA SILVA REIS

Ma RAIMUNDA DE SOUZA ARRAZ

Ma TAMAR TORQUATO O DE SOUSA
MANOEL ALVES PEREIRA
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ISABEL CRISTINA LEAL DA SILVA
ROSIMAR MELO TELES

Imperatriz - Ma, 11 de janeiro de 2018.

