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 ATA Nº 02/2015 1 
 2 

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS 3 
TOCANTINS, realizada aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, no auditório da 4 
Secretaria Municipal de Saúde em Palmas – TO, localizado à Quadra Cento e Três Sul, Rua SO Sete, Lote 5 
Cinco, Centro, Palmas – TO. A reunião é coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde 6 
Múcio José. B. Fernandes que fez a abertura dos trabalhos às quatorze horas e trinta minutos, em segunda 7 
chamada. Constatando que existe quorum suficiente para realização das deliberações, dá início a reunião. 8 
- INFORMES: Vice Presidente Heber de Oliveira informa a apreciação e deliberação da pauta, 9 
Conselheira Joseane A. Franco representante da Associação Brasileira de Enfermagem comunica quem na 10 
reunião do conselho no mês de setembro foi aprovado o PMAQ ( Programa Nacional de Melhoria do 11 
Acesso e da Qualidade da Atenção á Saúde), ressalta que os conselheiros não devem aprovar a ata do mês 12 
de setembro devido o PMAQ, Vice Presidente Heber de Oliveira informa que a ata de setembro deve ser 13 
retirada, comunica que as atas de junho, julho, agosto, outubro de 2014 e janeiro de 2015 devem ser 14 
aprovadas, informa que a ata de setembro será marcada uma reunião extraordinária no dia 25 de fevereiro 15 
de 2015 para ser discutida, comunica a apreciação e deliberação das atas de junho, julho, agosto, outubro 16 
de 2014 e janeiro de 2015, sendo aprovada com 10 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, 17 
Visitante doutor Neilton Araújo de Oliveira informa que está sendo criado o comitê de ética da UFT 18 
(Universidade Federal do Tocantins), ressalta que está trazendo a proposta para o Conselho Municipal de 19 
Saúde devido o conselho ser um representante do usuário do SUS, assim fica mas legítimo e amplo que o 20 
conselho representa o coletivo, comunica  que o estado do Tocantins tem uma pequena produção 21 
científica, comparando com os outros estados, a área da saúde e muito rica em trabalho e formulação, mas 22 
e pobre em produção científica, em pesquisas e em avaliações, comunica estamos fazendo um esforço 23 
enorme para juntar universidade, profissionais de saúde, o sistema local e o sistema estadual, ressalta se 24 
nos que estamos aqui na região não produzimos novos conhecimentos, ninguém vai produzir, informa 25 
enquanto a formação do comitê e ética não estiver completa não temos a legalização, o comitê de ética 26 
poderia ser sem a participação do usuário, mas achamos fundamental a população ser representada por um 27 
órgão que seja legítimo como o Conselho Municipal de Saúde, informa na área da saúde temos uma 28 
oportunidade muito maior de estabelecer interação com os vários segmentos representantes da sociedade, 29 
ressalta na área dos cursos de mestrado, temos trabalhado muito com a saúde da família, as unidades da 30 
atenção básica, com hospitais de urgência e emergência e com todos os níveis da atenção, comunica que o 31 
calendário das reuniões do Conselho Municipal de Saúde seja divulgado para os alunos e professores, e 32 
sempre que houver atividades que seja fundamental para conhecer e contribuir enviaremos o convite para 33 
o conselho na intenção do conselho ocupar um pouco o espaço dentro da universidade, informa a 34 
universidade é um campo plural, não só do ponto de vista partidário, mas também do ponto de vista 35 
cultural e do ponto de vista do conhecimento, devemos apontar caminhos novos e renovadores e essa 36 
universidade tem muito potencialidade de contribuição do que está tendo hoje, ressalta devemos 37 
estabelecer ponte, parceria com alguns atores sociais estratégicos e dentre eles está o Conselho Municipal 38 
de Saúde, informa vamos fazer isso com sindicatos, com os conselhos regionais de categorias de vários 39 
profissionais  e com o conselho estadual, informa estamos em pleno processo da Conferência Nacional de 40 
Saúde, essa convocação aconteceu ano passado, comunica os conselhos já estão se debruçando em cima 41 
do diagnostico das situações de diferentes pontos, ressalta estamos nos preparando para a etapa nacional 42 
no mês de novembro, informa a conferência e um processo dinâmico, temos que aproveitar para discutir 43 
as prioridades, está em pleno vigor a convocação da Conferencia Nacional de Saúde, com seus 44 
desdobramentos  regional e locais, comunica nos cursos de saúde ,principalmente  no curso de medicina  45 
as universidades têm um hospital universitário, informa deliberamos desde o início que não haveria um 46 
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hospital universitário, devido os nossos alunos está inseridos nos serviços de saúde da comunidade, hoje 47 
depois de 8 anos, podemos dizer que temos contribuído muito, os alunos estão conhecendo mas o SUS, os 48 
professores estão dentro do serviço, ressalta nesse momento  estamos trabalhando de maneira muito ágil e 49 
competente e estamos com um projeto em andamento da criação do hospital universitário da UFT ( 50 
Universidade Federal do Tocantins) é um hospital da universidade, mas não é um hospital para a 51 
universidade, comunica é um hospital para o sistema de saúde, informa é um hospital de nível quartenário, 52 
que não vai ser de urgência, vai atender como um suporte de alta complexidade para toda a região do 53 
Tocantins, não só para o Tocantins mais para toda a região norte, informa devido ser um hospital grande 54 
com 400 leitos,80 leitos de UTI, 60 ambulatórios de especialidades, comunica lamentavelmente  a maioria  55 
das especialidades não existem dentro do sistema de saúde municipal, ou você vai para o particular ou 56 
para o convênio, a universidade vai criar um hospital com 60 ambulatórios de especialidades, ressalta 57 
vamos cobrir todas as especialidades esse serviço será publico, informa quem cai administrar esse hospital 58 
e a universidade em parceria com a empresa brasileira de hospital, que é  uma empresa ligada  ao SUS  e 59 
ao Ministério da Saúde, que dar uma gerência altamente competente do ponto de vista técnico e 60 
administrativo para ter uma alta produtividade dentro do hospital, informa tudo que pensarem em 61 
modernidade terá , transplante renais e  transplantes cárdicos, comunica  será 16 salas de cirurgias,8 salas 62 
medias e 2 salas parai transplante de qualquer  porte, informa todos os projetos arquitetônicos foram 63 
aprovados, a vigilância sanitária estadual já aprovou, dia 25 e 26 de fevereiro de 2015 vamos fazer uma 64 
reunião para apresentar o projeto para alguns parceiros, principalmente os órgãos oficiais, ressalta já 65 
apresentamos o projeto dentro da faculdade, vamos apresentar no Conselho Municipal de Saúde, 66 
Conselhos Regionais, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e no Conselho 67 
Estadual de Saúde, informa queremos que antes que o hospital fique pronto, que levará 2 anos e meio para 68 
ficar pronto, temos a verba para essa construção, queremos que todos tenha conhecimento como esse 69 
hospital vai funcionar e qual a contribuição que esse hospital vai trazer para o sistema de saúde tanto na 70 
área regional , como na área local, comunica o hospital terá 7 andares e em cada uma terá 4 salas para 71 
discussão, assim vamos formar profissionais com uma visão multidisciplinar e interdisciplinar, ressalta 72 
dentro do hospital vamos ter alunos, professores, residentes, profissionais da saúde e profissionais 73 
administrativos, comunica será 2500 profissionais contratados, ressalta será realizado um concurso para o 74 
preenchimento dessas vagas, informa em Araguaína será criado o curso de medicina, essa semana o 75 
Ministério da Educação  autorizou 380 vagas para a contratação de profissionais da área da saúde, ressalta 76 
no dia 05 a 08 de março a seleção de 2 médicos para irem formando o núcleo inicial dos professores dos 77 
docentes do curso de medicina, comunica o curso de medicina de Araguaína terá uma característica 78 
diferente   do curso de medicina de Palmas, ele vai ser voltado para as prioridades de saúde daquela região 79 
, especialmente das doenças tropicais, informa trabalharemos fortemente com pesquisas e novos 80 
medicamentos para algumas doenças que tem na região, ressalta o hospital vai trazer para o sistema de 81 
saúde uma nova forma de atendimento da nossa população, o Governo Estadual já está sabendo do 82 
projeto, o Governo Municipal também, ressalta na apresentação do projeto para os profissionais de saúde 83 
e interessante a participação do Conselho Municipal de Saúde de Palmas para representar o usuário, 84 
Conselheiro Marcos Antônio Soares representante da Arquidiocese de Palmas informa que gostaria que a 85 
UFT participasse do conselho para compartilhamos ideias, visitante Doutora Maria Roseli De Almeida 86 
Pery informa que na última audiência pública de  prestação de conta na câmera, tínhamos apenas dois 87 
conselheiros de saúde, ressalta na realidade não tinha ninguém da população, comunica acredito que o 88 
objetivo da audiência pública acaba se perdendo, porque é para prestar conta para a comunidade, ainda 89 
que seja o poder legislativo, comunica devemos incentivar os alunos a participarem das audiências 90 
públicas realizadas no legislativo municipal e estadual, para a população ser atingida com as informações 91 
prestadas nessas audiências públicas, Conselheiro João Cardoso Lima  ( Ubaldo) representante da área 92 
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geográfica IV informa que não existe representante de usuários no conselho, ressalta a maioria é 93 
funcionários públicos, os usuários estão desmotivados, Conselheira Joseane A. Franco representante da 94 
Associação Brasileira de Enfermagem informa que a gestão faça audiência pública a noite, ressalta 95 
durante o dia todo mundo está trabalhando, a noite poderia ser que a população participasse, comunica e 96 
que seja divulgado na mídia essas audiências, Visitante Cellestina R.S Barros informa que a pedido do 97 
Secretário Luiz Carlos Teixeira solicitamos a câmera que a próxima audiência pública que ocorrerá no dia 98 
26 de Fevereiro de 2015  ás 09;00 fosse a noite, comunica que a câmera falou que só pode ser pela manha.                                                                                                                                                                                                                                                           99 
Visitante, Dr. Neilton Araújo de Oliveira  que se compromete em divulgar na universidade a data e local 100 
das audiências públicas, ressalta prestação de conta e  audiência pública é obrigação dos conselheiros 101 
participar, informa que se compromete em levantar uma discussão dentro da universidade , a possibilidade 102 
da UFT integrar o Conselho Municipal de Palmas, ressalta mas para isso a universidade deverá receber 103 
um convite do Conselho Municipal de Saúde, comunica na hora de escolher o membro da UFT, ele 104 
representará a universidade, ou seja, a instituição inteira e levará o debate para dentro da universidade, 105 
porque esse é o papel do conselheiro, informa o SUS está acabando, se não sairmos em luta para defender 106 
o SUS , ele não resistirá, Vice Presidente Heber de Oliveira informa os voluntários para participarem do 107 
comitê de ética da UFT, Conselheiro Marcos Antônio Soares, Conselheiro José Marcelino Vianna e Vice 108 
Presidente Heber de Oliveira, Presidente Múcio José B.L Fernandes  informa que foi eleito Heber de 109 
Oliveira como Titular e Marcos Antônio Soares como Suplente para compor o comitê de ética da 110 
Universidade Federal do Tocantins, Vice Presidente informa o Ofício N° 111 
442/2015/SESAU/GAB/DVS/GEVISA, solicitamos a inclusão de pauta da próxima reunião do Conselho 112 
Municipal de Saúde de Palmas, dia 10/02/2015, de dois temas de interesse da vigilância sanitária, 113 
aprovação da programação de ação em vigilância sanitária 2015 e as atribuições de responsabilidade dos 114 
entes estado do Tocantins e Município de Palmas, comunica devido a reunião com a vigilância estadual 115 
ainda não ocorreu como deveria ser, para fechar todas as conclusões necessárias, então fica 116 
automaticamente para o mês de março essa apresentação  da vigilância sanitária, informa Ofício circular 117 
N°017/SE/CNS/GM/MS como é de conhecimento o SUS se prepara  para um dos eventos nais 118 
significativos da área de saúde, que é a 15° Conferência Nacional de Saúde. Como tema ''Saúde Pública 119 
de qualidade para cuidar bem das pessoas: um direito do povo brasileiro’'', em dezembro de 2014, na 120 
oficina de planejamento da 15° Conferência Nacional de Saúde, com a participação  dos conselhos 121 
estaduais e coordenadores de plenária , aprovamos a realização das plenárias regionais de saúde, que 122 
,como a 19° plenária nacional de conselhos de saúde e movimentos sociais, prevista para 13 e 14 de abril 123 
de 2015, constituem-se em preparação para a 15°CNS, nesse sentido, consideramos a organização das 124 
etapas da 15° conferência nacional de saúde, a secretaria executiva do conselho nacional de saúde 125 
realizará uma reunião com as secretarias executivas dos conselhos estaduais e municipais de saúde das 126 
capitais, no dia 27 de fevereiro de 2015, das 9h30 as 17h30, em local a definir, para tanto solicitamos o 127 
envio do plano de voo, conforme planilha anexa, preenchida, comunica que como a secretária executiva 128 
do conselho está de licença maternidade, encaminharemos para participar a estagiaria ou um conselheiro, 129 
informa o Ofício secretaria CRM-TO N°88/2015, devido à impossibilidade da DR.Melisa Isabelle Alves 130 
de Lima continuar representando este regional junto ao Conselho Municipal de Saúde de Palmas, vimos 131 
por meio deste, conforme determinação superior, comunicar que a sua suplente, Conselheira Ana Célia de 132 
Freitas Ramos Tavares passa a ser a representante titular do CRM-TO, posteriormente informaremos o 133 
nome do representante suplente, Conselheiro Marcos Antônio Soares representante da Arquidiocese de 134 
Palmas, informa que esteve na audiência pública com a nova secretaria da defesa social, comunica que 135 
enviou uma série de pedidos e reclamações das selas, informa que a pastoral da criança conseguiu uma 136 
verba de 30 mil reais para comprar máquinas de costura e material para fazer tapetes para as presas do 137 
presídio, Conselheiro Antônio Saraiva representante da Federação Tocantinense dos Idosos comunica que 138 
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agradece a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas por ter resolvidos alguns problemas na unidade de 139 
saúde da 210 sul, Vice Presidente Heber de Oliveira informa a apreciação e deliberação da programação 140 
anual de saúde /2015,Visitante Ezirlene Avilá de Oliveira informa que o processo da programação anual, 141 
tem as mesmas metas e indicadores do plano municipal de saúde, ressalta foi encaminhado para 142 
apreciação e deliberação no conselho no inicio de dezembro de 2014, informa a comissão de finança e a 143 
comissão de planejamento fizeram algumas considerações que foram atendidas, Conselheira Joseane 144 
A.Franco informa que a comissão de planejamento fizeram uma análise e aprova o programa anual de 145 
saúde, Vice Presidente informa a deliberação do programa anual de saúde de palmas sendo aprovado com 146 
15 votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções. A data da próxima Reunião Ordinária do Conselho 147 
Municipal de Saúde, será no dia dezoito de Março de dois mil e quinze, as 14:00 horas, no auditório da 148 
Secretaria Municipal de Saúde em Palmas- TO, localizada no auditório anexo da Secretaria Municipal de 149 
Saúde de palmas, localizado na Avenida NS 02,AASE 50 ( 502 SUL)- CEP 77.021-658 1, Palmas – TO. 150 
Não havendo mais nada tratar, dá-se por encerrada a presente reunião é lavrado a presente ata, que será 151 
enviada aos conselheiros para apreciação e não havendo emendas até a próxima reunião ordinária, será 152 
considerada aprovada. Palmas- Tocantins. Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, as 153 
dezessete horas e vinte e cinco minutos. CONSELHEIROS PRESENTES: Whisllay Maciel Bastos, 154 
Alessandro Farias Pantoja, Heber de Oliveira, Maria Irany Sousa Lima, Ana Celia de Freitas R. Tavares, 155 
Ana Cristina L.G Silva, Giancarlo de Montemor Quagliarello, Joseane A. Franco, Deusirene Alves Brito, 156 
Analeila Pereira Neves, Joelita Tavares da Cunha, Leonel dos Santos Vaz, Marcos Antônio Soares, André 157 
Henrique Ribeiro, Múcio José B. L. Fernandes, Mírian Cristina Becker, Terezinha de Jesus Araújo Costa, 158 
João Cardoso Lima, José Leonis de Souza, Antônio Granjeiro Saraiva, José Marcelino Vianna. 159 
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