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ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMSCONSELHO

MUNICIPAL

DE

SAÚDE

DE

IMPERATRIZ - MARANHÃO, em 14/02/2019.

Às quatorze horas, do dia 14 (quatorze), do mês de fevereiro 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 de
assuntos de interesse da saúde local. Verificando-se a existência de quorum,

conforme assinaturas constantes no livro de presença, a Sra. Vice - Presidente

do CMS, Ana Cláudia Braga Santos Silva, 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: Departamento de

Atenção Básica - indicação do nome do Sr. ADALBERTO FRANKLIN para a
UBS do Parque do Buriti a ser inaugurada brevemente; 3o PONTO: Relatório das

Ações da Ouvidoria do SUS referente ao mês de janeiro 2019; 4o PONTO: Ata
da reunião extraordinária da Comissão de Farmácia e Terapêutica; 5o PONTO:

XV Conferência Municipal de Saúde de Imperatriz, em preparação da 16a CNS

(=8a + 8); 6o PONTO: Informes. Iniciou-se pelo 1o PONTO: Leitura de Ata da
reunião anterior, feita pela Conselheira Lívia Dias Oliveira Bustamante, que

submetida à apreciação foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros

presentes. 2o PONTO: Departamento de Atenção Básica - indicação do
nome do Sr. ADALBERTO FRANKLIN (in memória) para a UBS do Parque

do Buriti a ser inaugurada brevemente. A Sra. Vice - Presidente do CMS Ana
Cláudia Braga Santos Silva apresentou o ofício 083/2019/DAB, onde a
Coordenadora da Atenção Básica, Sra. Sormanne Branco Oliveira solicita

apreciação do CMS para que a UBS - Unidade Básica de Saúde do Parque
Buriti que será inaugurada brevemente,

receba o nome do Sr. ADALBERTO

FRNAKLIN (in memória), tendo em vista seus relevantes trabalhos prestados
nesta cidade e passa a palavra para a Sra. Renata Luzia Lima que está
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representando a Coordenadora da Atenção. A mesma fez

uma

breve

explanação e informa que a UBS do Parque Buriti está em fase de acabamento

e vai comportar duas Equipes de Saúde da Família e juntos avaliaram e
resolveram nomear o 'Sr. Adalberto Franklin, falecido em 02/03/2017 tem história

em Imperatriz como jornalista e editor, historiador e autor de publicações da

história de Imperatriz, dentre outras, e por seus relevantes serviços e
contribuição social prestada a nossa cidade, sugerimos este nome para
apreciação desse colegiado. A Vice - Presidente do CMS concorda por conta de
todo serviço prestado pelo Sr. Adalberto Franklin e parabeniza a Coordenadora

da Atenção Básica pela indicação. Vários Conselheiros fizeram uso da palavra,
dentre eles o Conselheiro Manoel Alves ratifica o pedido e diz que quem

conheceu o Sr. Adalberto Franklin dispensa qualquer comentário, pois a imagem
dele reflete até hoje por toda a cidade, e para indicação do seu nome não

precisa ele ter desempenhado nenhuma função na área da saúde como prérequisito para apreciação. Após todas as colocações dos Conselheiros, a Vice -

Presidente do CMS coloca em apreciação a seguinte proposta: que seja
atribuído o nome do Sr. ADALBERTO FRANKLIN para a Unidade Básica de

Saúde do Parque do Buriti, o que foi aprovado por unanimidade dos
Conselheiros presentes, e que seja enviado cópia da resolução para o Prefeito
Municipal, Francisco de Assis Ramos. 3o PONTO: Relatório das Ações da
Ouvidoria do SUS referente ao mês de janeiro 2019. A Vice - Presidente

convidou a Sra. Isabela Godinho para explanar sobre o relatório das ações
realizadas pela ouvidoria do SUS no mês de janeiro 2019, onde o relatório

enviado mensalmente ao CMS só vem indicando os números, por conta disso
convidou a mesma para explicar com detalhes para esse colegiado. Ao fazer
uso da palavra a Sra. Isabella Godinho disse que esse relatório é o
levantamento dos atendimentos realizados. Antes a ouvidoria trabalhava só com

o Sistema Ouvidor SUS que é um sistema integrado com o Ministério da Saúde

onde nos, além de poder registrar as demandas pessoais da população, também
recebem denúncias que são feitas via sistema. Essa gestão iniciou uma nova

forma de registro de demanda criando o Portal da Ouvidoria Municipal. Hoje
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trabalhamos com dois sistemas dentro da Ouvidoria. O Portal que funciona a
Ouvidoria Geral onde a pessoa pode fazer sua denúncia por telefone, pelo
computador,

celular

ou

pessoalmente

e

depois

essas

denúncias

são

encaminhadas para cada secretaria pertinente. No relatório mensal, optamos por

enviar separadas essas atividades. A sub-rede é um sistema dentro do nosso
sistema ouvidor SUS onde alguns locais têm técnicos responsáveis para receber
essas demandas e encaminhar para que as mesmas sejam agilizadas com um
retorno mais rápido para o cidadão. Hoje tem sub rede no HMI, Auditoria,
Atenção Básica, Saúde Mental e Vigilância Epidemiológica. O relatório não tem

mais dados por conta do sigilo. Em seguida a palavra foi fraqueada, onde vários
Conselheiros se pronunciaram e a Vice Presidente disse que quando se fala em
relatório se pensa em receber algo a mais que números e sugere que a Sra.
Isabella Godinho veja a possibilidade do Conselho estar ciente de quais UBS Unidade Básica de Saúde recebem mais denúncias para facilitar as atividades

da Comissão de Acompanhamento da Rede. Se for sigilo não precisa colocar o
nome, mas queremos ter uma noção de quais são essas denúncias, ou seja, um
relatório mais detalhado. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva pergunta se
já houve alguma punição para alguém que foi fiscalizado pela ouvidoria do SUS.
Isabella Godinho disse que justamente pelo sigilo eles buscam resolver e passar
a resposta para o cidadão, agora, passar informações para os demais órgãos,
isso não pode fazer por conta do sigilo à informação. Já houve casos de ter

denúncia que vão pra gestão e a pessoa ter sido notificada, advertida e/ou
aberto processo administrativo. A Conselheira Lívia Dias Oliveira Bustamante

disse que sempre viu a ouvidoria como um aliado do controle social e para nós
enquanto conselho o que nos interessa é o problema solucionado e vamos
trabalhar nesse sentido de parceria, um fortalecendo o outro. A Sra. Isabella

Godinho concorda que CMS e a Ouvidoria realizem ações em conjunto e disse
que a questão não é proteger a entidade e sim proteger o sigilo da demanda do
cidadão. O Conselheiro João Pereira da Silva Filho comentou que o documento
entregue no CMS não é um relatório e sim uma planilha com um levantamento

sintético com quantitativo de atendimento e informa que a Lei 13.460
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47 - Centro-Imperatriz-MA
3524-9853

cmsimperatriz@hotmail.com

CEP: 65903-270-FONE: (99)

f<SBLHO MUNICIPAL £>B<SAUT>B

IMPBRATRIZ, - MARANHÃO
regulamenta essas informações. O Conselho deve receber um relatório com as

informações institucionais de demandas, até porque temos uma comissão
específica para acompanhar essas denúncias e solicita que esse comunicado
seja melhorado, protegendo a fonte e os dados pessoais dos usuários. O

Conselheiro Albane Freitas de Sousa informa que pra ver se os serviços da
ouvidoria estavam mesmo a contento, fez uma denúncia do Posto de Saúde da

Vila Nova e Vila Lobão por falta de material de expediente e solicitou o número
de protocolo, o que disseram que não tinham como fornecer o número do

protocolo porque o sistema não estava funcionando e as informações do
resultado de sua denúncia só seria possível através do seu nome. O Conselheiro

Luís Gonzaga Corrêa Neto disse que nessa gestão veio fazer uma denúncia na
ouvidoria sobre a falta de médico na IST - DST - AIDS e a atendente em vez de

registrar a denúncia, o aconselhou a procurar o responsável pelo setor dentro da
SEMUS e expor a situação. Mas o mesmo insistiu em registrar a denúncia, e a
atendente pediu apenas os seus dados pessoais e no momento solicitou um

comprovante da denúncia e lhe responderam que depois telefonariam para ele e
isso não aconteceu. Conta essa experiência para evitar que esse tipo de
situação se repita. A Sra. Isabella finalizou sua fala dizendo que a ouvidoria
recebe a denúncia, envia para a gestão e aguarda a resposta e pede que o CMS

envie documento fazendo essa solicitação do detalhamento do relatório, para
que a mesma tenha esse respaldo junto ao Ministério Público. Após todas as

colocações a Sra. Vice Presidente do CMS coloca em votação a proposta do
Conselheiro João Pereira da Silva Filho, em determinar que a Ouvidoria do SUS
em todos os órgãos ligados ao município, apresente mensalmente junto ao
Conselho Municipal de Saúde relatório de todas as reclamações, sugestões e
elogios, bem como, das ações executadas pela ouvidoria, pormenorizando cada
reclamação protegendo obrigatoriamente a fonte/usuário/reclamante nos termos

da Lei 13.460/2017. 4o PONTO: Ata da reunião extraordinária da Comissão

de Farmácia e Terapêutica. A Coordenadora da Atenção Farmacêutica Bruna
Castro fez uma breve explanação sobre o trâmite de procedimentos licitatórios,
principalmente na aquisição de material correlatos e comunica aos Conselheiros
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que foi feito um ato para se observar se os medicamentos listados estariam

contemplados dentro da lista dos licitantes que estão se comprometendo a

concorrer a esse ato licitatório que trás a questão de se ter a rede de atenção
conectada. 5o PONTO: XV Conferência Municipal de Saúde de Imperatriz,
em preparação da 16a CNS (=8a + 8). A Conselheira Rosemar Melo Teles

informa que o processo pra realização da Conferência Municipal já está bem
encaminhado com data prevista para 22/03/2019, das 13 às 19hs, no auditório

da SEMUS.

Foram feitas algumas

comissões que

estão dando os

encaminhamentos preparatórios e nessa conferência municipal será escolhido
12 (doze) delegados para participar da Conferência Estadual. A Conselheira

Francineide Pereira Alves deixa claro que essa conferência não vai eleger novos
membros do CMS e informa que sua comissão se reuniu na segunda feira,
fizeram a proposta do Edital de Convocação, Portaria, Ficha de inscrição e
Regimento Interno. Só falta criar um inciso no Regimento Interno pra colocar o
número de delegados a serem escolhidos para a Conferência Estadual. Na

oportunidade fizeram também uma proposta do período das inscrições, que será
do dia 11 à 19/03/2019, na SEMUS. Na oportunidade o Conselheiro Jurandi

Mesquita sugere que cada delegado tenha seu suplente, para caso haja algum
imprevisto com o titular, o suplente possa estar assumindo a vaga. 6o PONTO:
Informes. O Conselheiro João Carvalho Parrião informa que esteve no
município de Coquelândia e na oportunidade algumas pessoas o procuraram,
parabenizaram o Prefeito Municipal pela ambulância do SAMU naquela
localidade, só que a partir das 18hs ficam sem a mesma, e a comunidade está

solicitando que esse horário seja estendido por mais duas horas, pois tem
pessoas que adoecem a noite e ficam sem condições de se deslocarem até o

hospital. Pede que seja feito documento para o Coordenador do SAMU
informando essa solicitação. A Assessora de Planejamento da SEMUS, Sra.
Isabel Myriam Macedo informa que já está consolidando o RAG -Relatório Anual

de Gestão/2018 e que ainda não enviou para o CMS o 3o Quadrimestre
descritivo e contábil para análise porque está aguardando o fechamento desse
novo formato da contabilidade, de modo que achou importante esta informando
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esses impasses, o que justifica o motivo do relatório ainda não estar no conselho

e passa à Mesa Diretora do CMS um espelho da emenda de apropriação de
despesas para construção da UBS - Unidade Básica de Saúde do Sebastião

Reges no valor de R$ 663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil reais), que
esse processo já está na fase de todo elenco da planta de todo o projeto.

Informa ainda sobre oformato para construção da PAS - Programação Anual de
Saúde/2019, onde vamos fazer em forma de oficina de avaliação e conclusão
dessa programação nos dias 25 e 26/02/2019, no auditório da SEMUS, a partir
das 13 horas e passa para a Presidente os objetivos de como vamos trabalhar
para que todos entendam aonde queremos chegar. A Conselheira Lívia Dias
Oliveira Bustamante informa que em janeiro o Dr. Rogério Emilio, Coordenador
do Programa Saúde Bucal esteve nesse conselho, onde ficou acordado do CMS

fazer uma resolução aprovando o remanejo e alteração do objeto de uma
emenda do município após ser enviado ao CMS a planilha constando esses
itens e até o momento as dificuldades continuam e quer saber da Sra. Isabel

Myriam o que aconteceu . ASra. Isabel Myriam disse que Dr. Rogério Emilio
ficou de fazer a relação desses equipamentos para saber quais produtos seriam
substituídos da proposta inicial. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva
informa que é provável que o setor de licitação esteja providenciando essa

alteração. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa parabeniza a gestão pela
conclusão das Academias. O Conselheiro Jurandi Mesquita, informa que toda
primeira e terceira quarta- feira de cada mês a Comissão de Acompanhamento
da Rede estará realizando suas fiscalizações e solicita que seja enviado

documento com ocalendário de fiscalização da Comissão solicitando a liberação
dos Conselheiros que precisarem. Como nada mais havia a ser 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, 14 de fevereiro de 2019.
ACILEA SANTOS N. PEREIRA
ALBANE FREITAS DE SOUSA
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ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA FILH

CLÁUDIA ALVES OLIVEIRA CARVALHO
FRANCINEIDE PEREIRA ALVES

HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
JOÃO CARVALHO PARRIÃO
JOÃO PEREIRA DA SILVA
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JURANDI MESQUITA

LlVIA M. DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE
LUClLIA DO NASCIMENTO LIMA
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LUÍS GONZAGA CORREIA NETO
Ma RAIMUNDA DE SOUSA ARRAZ
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MARIA DIVINA DA SILVA REIS
MARILENE BRITO DA SILVA
ROSEMAR MELO TELES
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SAMARA LIMA FERREIRA

SILVANA LIMA DA COSTA PITOL
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