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ATA Nº 03/2015 1 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS 2 
TOCANTINS, realizada aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, no auditório da Secretaria 3 
Municipal de Saúde em Palmas – TO, localizado no Paço Municipal na Quadra 502 Sul Av. Theotônio 4 
Segurado, Palmas – TO. A reunião é coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde Múcio 5 
José. B. Fernandes que fez a abertura dos trabalhos as quatorze horas e trinta minutos, em segunda 6 
chamada. Constatando que existe quorum suficiente para realização das deliberações, dá início a reunião. 7 
INFORMES: Conselheiro Leonel dos Santos Vaz representante da Área Geográfica I, informa que 8 
haverá a Conferência Municipal de Saúde; ressalta que é preciso buscar recursos para a conferência. 9 
Conselheira Alana Barbosa Rodrigues representante do Conselho Regional de Serviço Social informa que 10 
antes de iniciar a reunião precisamos discutir o que deliberamos na reunião ordinária passada. Vice 11 
Presidente Heber de Oliveira informa o oficio N°272/2015 GAB/SEGRI em atenção ao documento 12 
registrado na Secretaria Municipal de Saúde, sob o N°728/2015, datado de 11 de março do corrente ano: 13 
“informamos a Vossa Senhoria que as situações apontadas, referes à melhoria do ambiente e das 14 
condições de trabalho desse conselho, deverão ser solicitadas à Secretaria Municipal de Saúde, no que se 15 
refere á exoneração da servidora Edillayne Sousa Lustosa, informamos que em substituição a esta, foi 16 
nomeado Pablo da Rocha Azevedo, o qual encontra-se à disposição desse Conselho para a realização das 17 
atividades de secretariado. Porém, caso o referido servidor não esteja desempenhando de forma 18 
satisfatórias suas funções, que seja informado via ofício a esta Secretaria, para que sejam tomadas as 19 
providências”. Conselheira Joseane A. Franco representante da Associação Brasileira de Enfermagem 20 
informa que o documento que o Conselho Municipal de Saúde enviou para a Secretaria Municipal de 21 
Saúde, não tinha nem número, ressalta que o documento que foi encaminhado para o Conselho pelo 22 
Secretário Adir Cardoso Gentil não tem nada haver com o documento que foi enviado para a Secretaria 23 
Municipal de Saúde; informa o documento enviado tinha como número 276, então não tem nada haver 24 
com o documento que o  Adir Cardoso Gentil enviou; comunica que o Secretário Adir Cardoso Gentil não 25 
responde pela pasta da saúde, então esse documento não tem valor legal. Vice Presidente Heber de 26 
Oliveira informa que a solicitação do Conselho Municipal de Saúde foi feita para quem fez a exoneração, 27 
que no caso foi o Adir Cardoso Gentil. Conselheiro Whisllay Maciel Bastos informa que a decisão da 28 
exoneração não partiu da Secretaria Municipal de Saúde, ressalta que combinou com o Conselho que 29 
enviaria o documento para o setor responsável; comunica que esse ofício é a resposta do documento do 30 
Conselho. Vice Presidente Heber de Oliveira comunica que o ofício é da Secretaria Municipal de Saúde. 31 
Conselheiro Luiz Fernando Amaral Neife representante do SINTRAS informa que o documento fala que 32 
já tem um substituto, mas ate hoje no conhecimento dos membros do Conselho e nem do Presidente do 33 
Conselho Municipal de Saúde, ainda não tivemos a apresentação desse servidor pelo Secretário de Saúde; 34 
comunica que já faz dez dias e até agora não foi nada resolvido. Conselheiro Leonel dos Santos Vaz 35 
informa que é inviável começarmos essa reunião sem a secretária, ressalta já que a secretaria foi 36 
exonerada devido ela ser contratada, exigimos que ela seja substituída por um profissional de carreira; 37 
aconselha que hoje não aconteça nenhuma deliberação e não tenha continuidade nos trabalhos do 38 
Conselho Municipal de Saúde. Representante do Governo Alessandro Farias Pantoja informa que 39 
compreende as reclamações dos conselheiros e ressalta o que sua preocupação é o tempo de solução do 40 
problema da servidora em questão; comunica o tempo de solução desse problema pode não ser o mesmo 41 
da apresentação do relatório de gestão que pode comprometer vários setores; informa que trezentas mil 42 
pessoas podem ser prejudicadas por não aprovar esse relatório de gestão; ressalta que o Conselho é muito 43 
forte, então devemos ter cuidado para não prejudicar mais pessoas. Conselheira Alana Barbosa informa 44 
que esse foi um ato do executivo, porém a questão que está sendo colocada é outra; comunica que não 45 
estão sendo irresponsável com a política pública de saúde e nem com os usuários; comunica que nenhum 46 
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conselheiro é irresponsável a tal ponto de está atrapalhando o trâmite da aprovação dos instrumentos de 47 
gestão que vão impactar nas questões de saúde, mas que a falta da secretária inviabiliza toda a parte 48 
operacional do Conselho Municipal de Saúde; informa que para esse relatório ser aprovado as atas 49 
precisam ser feitas e aprovadas; ressalta que as atas são feitas pela secretária, comunica que o que estão 50 
pedindo é o mínimo de respeito com o Conselho Municipal de Saúde, que não é uma instância construtiva 51 
apenas, mas deliberativa que delibera sobre as questões de saúde, ressalta que não querem atrapalhar, 52 
todos sabem que o prazo para enviar o relatório de gestão está próximo, comunica que quando fizeram o 53 
documento não solicitaram apenas uma pessoa para a secretaria do Conselho, mas também a melhoria nas 54 
condições de trabalho que estão péssimas; informa que a energia cai a toda hora, não se pode fazer uma 55 
ata porque não tem energia suficiente para terminar os trabalhos; ressalta não é só as condições de 56 
trabalho no Conselho Municipal de Saúde, mas de todos os servidores que estão no anexo da Secretaria 57 
Municipal de Saúde de Palmas; informa o que está sendo pedindo é o mínimo de respeito com o 58 
Conselho, trabalhadores do SUS e consequentemente aos usuários; comunica que estão pedindo que esse 59 
servidor que foi contratado seja capacitado com o mínimo de tempo possível para dar continuidade as 60 
questões operacional; ressalta que o Conselho Municipal de Saúde merece respeito em relação aos seus 61 
trabalhos, assim como as diretorias da Secretaria Municipal de Saúde precisa de técnico administrativo 62 
para dar suporte, o Conselho também precisa. Vice Presidente Heber de Oliveira informa que o servidor 63 
nomeado tem até 30 dias para tomar posse. Conselheiro Whisllay Maciel Bastos informa que o servidor já 64 
tomou posse; ressalta que o servidor não veio para a reunião porque seria muito desagradável, ele estar em 65 
uma reunião que discutiria sua permanência; comunica não há risco de não haver ata, porque a reunião 66 
está sendo gravada, informa é muito pertinente a opinião do Conselheiro Leonel dos Santos Vaz no 67 
sentido de definir alguém do quadro efetivo, mas não podem pegar isso como ponto principal; tem uma 68 
pauta para ser discutida; comunica que tem uma data para apresentar o relatório de gestão; informa que é 69 
preciso conduzir os trabalhos do conselho; ressalta que  se o Conselho decidir que seja alguém efetivo 70 
para substituir a servidora, será nomeado alguém efetivo para trabalhar no Conselho. Conselheiro José 71 
Marcelino informa que não se pode tirar nada daquilo que foi colocado no dia 11 de março, que o 72 
documento está muito claro; comunica que o documento que foi recebido do Adir Cardoso Gentil está 73 
nomeando um servidor, e no mesmo documento ele está prevendo que esse servidor poderá não 74 
desenvolver as funções que o Conselho necessita; comunica que se for colocado no pedido uma pessoa 75 
capacitada e essa pessoa não foi contratada e a nossa Secretária Executiva está de licença maternidade; 76 
propõe que essa reunião termine até que se resolva o problema, que se não resolverem o problema deve-se 77 
comunicar ao Secretário Adir Cardoso Gentil que ele deve assumir a responsabilidade do Conselho 78 
Municipal de Saúde não cumprir os prazos; ressalta que se o pleno do Conselho continuar a reunião o 79 
mesmo se retira. Conselheiro Luiz Fernando Amaral Neife representante do SINTRAS informa que estão  80 
distorcendo a questão que foi discutida na reunião do dia 11 de março; ressalta que ninguém estava 81 
discutindo ou exigindo que a servidora exonerada ficasse; comunica que foi deliberado que não tínhamos 82 
uma secretária para enviar os ofícios e os questionamentos financeiros que a comissão de finança teria. 83 
Representante do Governo Alessandro Farias Pantoja informa que os conselheiros estão esquecendo de 84 
deliberar e pensar em uma população de 300 mil palmenses. Conselheiro Luiz Fernando informa que não 85 
estão aqui para proteger ninguém ou fazer a servidora ser recontratada, que isso é uma ato do executivo; 86 
comunica que o Conselho Municipal de Saúde não tem condições de manter os seus trabalhos, porque não 87 
temos um servidor para auxiliar nos trabalhos do Conselho, informa que não temos condições nenhuma 88 
para deliberações; ressalta que seu voto fica suspenso até a segunda ordem. Presidente Múcio José 89 
informa que se 300 mil pessoas forem prejudicadas, a responsabilidade é de quem fez o ato irresponsável 90 
da demissão da servidora sem comunicar ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde; informa que o 91 
conselho não vai mais ceder, que já chegaram no limite; ressalta que está sendo construído o prédio, mas 92 
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devem ter o mínimo de condições de trabalho no prédio provisório; comunica que sabe que o servidor 93 
contratado vem para somar, só que ele vai está apto para trabalhar no Conselho daqui três meses;  ressalta 94 
que foi feito um ato de demissão irresponsável que não foi articulado e nem discutido. Conselheiro José 95 
Leonis de Sousa representante da Federação Tocantinense dos Idosos informa que a substituição por um 96 
servidor concursado é bem interessante. Presidente Múcio José informa que o Conselheiro José Leonis de 97 
Sousa pediu transferência da educação para o Conselho para ajudar na formação dos Conselhos Locais de 98 
Saúde, em setembro de 2014; ressalta que se o Conselho fosse importante já tinha sido resolvido. 99 
Representante do Governo Alessandro Farias Pantoja informa que como conselheiro se dispõe para fazer 100 
as atas, que enquanto o prédio novo não ficar pronto disponibiliza sua sala para a secretaria executiva 101 
desenvolver os trabalhos do Conselho, que está tentando resolver para não ter prejuízo nos trabalhos do 102 
Conselho Municipal de Saúde. Conselheiro Whisllay Maciel Bastos informa que não há nenhum 103 
impedimento nesse momento de discutirem os assuntos da pauta, que não dependem da presença da 104 
secretária para discutirem; comunica que cabe a secretária descrever o que foi decido na reunião e colocar 105 
na ata para analisarem e assinar; ressalta que de forma concreta não há razão para não deliberarem os 106 
assuntos que estão na pauta; comunica em relação aos problemas estruturais do local onde está o 107 
Conselho, isso está sendo resolvido, que o Conselho sempre esteve com a vigilância e com a FESP em 108 
condições que não era ideal, comunica que foi alugado um prédio achando que ele teria as condições 109 
ideais, mas que o Conselho não foi enviado para um lugar insalubre; não era esperado problemas com a 110 
parte elétrica do prédio, que o dono do prédio já foi notificado; informa que se isso está inviabilizando os 111 
trabalhos do conselho, o mesmo disponibiliza uma sala ao lado do gabinete para o Conselho Municipal de 112 
Saúde; deixa claro que a vontade da Secretaria de Saúde é de resolver o problema em atender  e melhorar 113 
as condições para o Conselho trabalhar, informa que não há impedimento para deliberarem a pauta, que a 114 
reunião está ocorrendo; ressalta que tem número de conselheiros suficientes para acontecer a reunião. 115 
Visitante Renata informa que os problemas do prédio já foram resolvidos; que trabalham intensamente 116 
para resolver os problemas e as condições de trabalho já são suficientes. Conselheira Alana Barbosa 117 
Rodrigues representante do Conselho Regional de Serviço Social informa que o Conselho está para 118 
contribuir com a gestão, que são agentes públicos e merecemos respeito. Secretária Executiva Gleidiane 119 
Rodrigues Silva Fonseca ressalta que a secretaria do Conselho precisa de mais servidores para contribuir 120 
com os trabalhos, que logo tem as eleições do Conselho Municipal de Saúde e a Conferencia Municipal 121 
de Saúde. Conselheiro Whisllay Maciel Bastos informa que o Prefeito acabou de deferir a recontratação 122 
da servidora Edillayne Sousa Lustosa. Conselheira Joseane informa que a comissão de finança solicitou 123 
várias informações para subsidiar o parecer, que tem um ofício da secretaria pedido a resolução; ressalta 124 
que como todas as informações não foram enviadas, será feita apenas a apreciação da apresentação do 125 
Relatório de Gestão. Vice Presidente Heber de Oliveira informa a recontratação da servidora Edillayne 126 
Sousa Lustosa. Conselheiro Leonel dos Santos Vaz representante da Área Geográfica I, informa que de 127 
acordo com o Ministério da Saúde cerca de 300 jovens morreram por excesso de álcool, ressalta que é 128 
preciso fazer alguma coisa para ajudar esses jovens, Conselheiro José Leonis de Sousa representante da 129 
Federação Tocantinense dos Idosos informa que no Aureny II haverá a movimentação da criação do 130 
Conselho local. Visitante Jamil Carlos Caetano informa que o relatório que será apresentado foi enviado 131 
junto com relatório de gestão para o e-mail do Conselho Municipal de Saúde. Visitante Cellestina Rosa 132 
informa que o relatório de gestão consolida todas as ações e serviços de saúde de 2014, que quando foi 133 
enviado o relatório, a mesma recebeu dois ofícios dos Conselheiros Leonel dos Santos Vaz e Joseane A. 134 
Franco que fizeram alguns questionamentos; comunica que repassou os questionamentos para suas 135 
respectivas áreas; ressalta que enviou as repostas via e-mail para o conselho; informa que o Conselheiro 136 
Leonel dos Santos Vaz questionou alguns CNPJ’s de empresas, que repassou esse questionamento para o 137 
financeiro para prestar esclarecimento dessas informações; informa que o relatório são 252 páginas, que  138 
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segue o modelo padrão do Ministério da Saúde; ressalta que o relatório foi encaminhado para o Conselho 139 
no início de março, o relatório tem todas as auditorias com todas as recomendações, comunica que o 140 
relatório é elaborado de acordo com as normas do Ministério da Saúde e dos órgãos de fiscalização. 141 
Conselheira Joseane questiona quantos exames por empresas foram realizadas desde a confecção do 142 
contrato no ano de 2014 e 2015, e como a Secretaria Municipal de Saúde fiscaliza e garante à sociedade 143 
que o paciente realizou o exame. Visitante Haideé informa que no relatório tem o valor total, ou seja, o 144 
geral, ressalta que pode providenciar esse valor parcial e passar a produção detalhada de cada empresa; 145 
comunica que em relação a execução dos exames, é entregue junto com o faturamento todas as guias de 146 
todos os exames que foram realizados, que os procedimentos de maior complexidade tem que vir com a 147 
assinatura do paciente informando que realizou o procedimento, ressalta que todos os procedimentos são 148 
conferidos, inclusive de análise clínica. Conselheiro Luiz Fernando informa que houve esse pedido do 149 
quantitativo das empresas, patrimônio publico do município e o patrimônio da empresa contratada, mas 150 
que o Conselho não obteve resposta desse ofício; ressalta que como estiveram sem secretária executiva 151 
não tem o número do ofício que foi enviado no final do ano de 2014. Visitante Haideé informa que em 152 
relação aos contatos passou para o gabinete, para prestar as informações necessárias, comunica que vai 153 
procurar saber porque essas informações não foram repassadas para o Conselho. Conselheiro Luiz 154 
Fernando Amaral Neife representante do SINTRAS informa que esse ofício quem fez foi o Presidente do 155 
Conselho Municipal de Saúde no final do ano, que essas informações foram cobradas em uma reunião do 156 
Conselho no final do ano. Conselheira Joseane informa que de acordo com o decreto 787 de 12 de junho 157 
de 2014 que homologou o concurso publico da Prefeitura de Palmas, no final do ano de 2014 foi chamado 158 
um total de 46 profissionais imediatos, após um tempo foi chamado mais 27 profissionais do cadastro de 159 
reserva, comunica que tem visto com bastante frequência no diário oficial um número muito grande de 160 
contrato com cargo comissionado e questiona porque não cumprem o concurso publico. Conselheiro 161 
Whisllay Maciel Bastos informa tinham mais de 680 contratos em 2013, finalizaram o ano com 185 162 
contratos, ressalta que tomaram posse 642 pessoas. Visitante Marly informa que em relação ao concurso, 163 
houve quatro convocações, que as vaga imediatas que não tomaram posse foi devido não ter comparecido 164 
para tomar posse ou tomaram posse e não entraram em exercício, informa já tem um novo processo 165 
tramitando para preencher essas vagas; que até o dia 31 de dezembro de 2014 foram  convocados 852 166 
pessoas, as vagas imediatas foram 648 e entraram em exercício 628, isso até o dia 31 de dezembro; 167 
comunica que com a última convocação tomaram posse e entraram em exercício 695, informa que tem 168 
cargo que foram ofertados no concurso que já entraram no cadastro de reserva; ressalta que em relação 169 
aos contratos que foram renovados, são as pessoas que estavam de licença maternidade e de licença 170 
médica, e que não tem como exonerar essas pessoas. Conselheira Joseane A. Franco representante da 171 
Associação Brasileira de Enfermagem informa que no ano de 2014 havia recurso orçamentário da ordem 172 
no valor de 500 mil reais para a manutenção do Conselho Municipal de Saúde, que foi solicitado à 173 
Secretaria Municipal de Saúde a compra de materiais permanente para o Conselho e até agora não foi 174 
obtida nenhuma informação a respeito dessa solicitação, e questiona qual a justificativa da secretaria, uma 175 
vez que foi enviado o ofício solicitando a compra desses materiais, e esses pedidos constam no Plano 176 
PluriAnual do Relatório de Gestão. Visitante Jamil Carlos Caetano informa que recebeu o ofício do 177 
Conselho, e esse pedido foi incluído em um processo da Secretaria que já estava em andamento, ressalta 178 
esse processo foi finalizado e entregue os produtos; informa que os produtos recebidos não estavam de 179 
acordo com o edital que foi publicado; explica que a empresa se disponibilizou e está mandando um 180 
técnico para regularizar os aparelhos para envio ao Conselho Municipal de Saúde. Conselheiro Luiz 181 
Fernando pergunta se já tem um prazo para a entrega desses aparelhos. Visitante Jamil Carlos Caetano 182 
informa que ainda não tem esse prazo fixo, mas até o final do mês esse problema é para estar resolvido. 183 
Conselheiro Luiz Fernando pergunta quantos contratos e nomeações existem no município. Visitante 184 
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Marly informa que os contratados são 220, quanto a nomeação não tem essa informação no momento, 185 
mas que passará essa informação depois para o Conselho. Conselheiro Luiz Fernando Amaral informa que 186 
é preciso saber a diferença entre contrato e nomeação, e que gostaria de um levantamento desse número 187 
de contratos e nomeações; ressalta que no concurso em algumas profissões não foram chamados nenhum 188 
profissional, apesar que algumas estava só como cadastro de reserva. Visitante Marly esclarece que no 189 
edital para um concurso, trabalham com cadastro de reserva e vaga imediata, comunica em relação ao 190 
cadastro de reserva somente serão convocados quando houver a necessidade e orçamento; informa que 191 
nesse momento estão atendendo um documento que o Prefeito assinou junto com o Ministério Publico 192 
para substituir os contatos. Conselheira Alana Barbosa informa que o Conselho Municipal de Saúde deve 193 
elaborar um ofício para a diretoria financeira para esclarecer algumas informações sobre o recurso do 194 
Conselho, ressalta que assim poderão ter uma noção de quais materiais chegarão e os que ainda estão 195 
faltando. Visitante Cellestina Rosa informa que o orçamento é uma previsão, ressalta em 2014 foi orçado 196 
para o Conselho Municipal de Saúde 500 mil reais, informa esse recurso é virtual, dia 31 de dezembro ele 197 
expirou, informa que em 2015 o Conselho tem um orçamento de 40 mil reais, comunica que o ofício que 198 
o Conselho enviou para a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas foi um pedido de 2 computadores e 1 199 
notebook, esse pedido já está sendo providenciado; ressalta que o Conselho Municipal de Saúde tem 30 200 
mil reais para comprar equipamentos e 10 mil reais para custeio, informa que não podemos esquecer da 201 
Conferência Municipal de Saúde. Conselheiro Luiz Fernando Amaral informa que essas informações não 202 
estão chegando no Presidente do Conselho. Visitante Cellestina Rosa informa que o PPA é avaliado 203 
quadrimestralmente, existe uma avaliação, ou seja, um monitoramento, comunica no PPA tem as ações do 204 
Conselho Municipal de Saúde, ressalta tem a assinatura do Presidente do Conselho dizendo que essas 205 
ações foram executadas, informa todos os instrumentos são monitorados quadrimestralmente. Conselheira 206 
Alana Barbosa informa que precisam analisar isso melhor, ressalta vários termos de referências foram 207 
feitos em relação a algumas questões, comunica a gestão deve  enviar para o Conselho Municipal de 208 
Saúde essas questões que foram orçadas e executadas, ressalta vamos fazer uma comparação do que 209 
pedimos e do recebemos, porque é preciso fazer uma análise; informa o Conselho deve enviar uma cópia 210 
das solicitações para os conselheiros, assim poderem analisar o que foi pedido é o que foi atendido de 211 
acordo com o orçamento, ressalta que devem analisar também o que ainda está empenhado, informa essas 212 
coisas devem ser mais detalhadas, foram pedido várias coisas, porém executadas só algumas. Visitante 213 
Cellestina Rosa informa que manutenção, energia e aluguel do Conselho são arcadas com o apoio 214 
administrativo da gestão. Representante do Governo Alessandro Farias Pantoja informa que o pedido 215 
oficialmente do Conselho é de 2 computadores e 1 notebook. Conselheiro Leonel dos Santos Vaz 216 
representante da Área Geográfica I informa que a comissão de planejamento que deve resolver esse 217 
problema. Vice Presidente Heber de Oliveira coloca em votação o Relatório de Gestão de 2014, sendo 218 
aprovado com sete votos a favor, nenhum contra e uma abstenção. Conselheira Joseane A. Franco 219 
representante da Associação Brasileira de Enfermagem informa que se abstém porque não foi feito um 220 
parecer. Vice Presidente Heber de Oliveira informa sobre a apreciação e deliberação do relatório de 221 
execução financeira/2014. Conselheiro Leonel dos Santos Vaz representante da Área Geográfica I 222 
informa não podem ser omissos e não observar esse relatório direito, ressalta que os agentes de saúde 223 
estão reclamando que não estão recebendo materiais; informa que o conselho fica à vontade para aprovar 224 
esse relatório, comunica que é um valor muito alto para não ser avaliado com atenção; ressalta que esse 225 
recurso deve ser muito bem aplicado. Representante do Governo Alessandro Farias Pantoja informa que 226 
todos os questionamentos são produtivos, ressalta que houve uma redução nas cópias, algo que o 227 
Conselheiro Leonel dos Santos Vaz solicitou para a gestão reduzir. Conselheiro Leonel dos Santos Vaz 228 
representante da Área Geográfica I informa que a preocupação de gastos com pessoal, que está na casa 229 
dos 70%, comunica que esse percentual é muito elevado, mas levando em consideração que haverá a 230 
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substituição de contratos por efetivos, com certeza esse valor reduzirá; informa o valor com indenização é 231 
um valor muito alto para quem faz auditorias, restos a pagar e locação de veículos e complicado porque 232 
envolvem muitas coisas; comunica que existe uma determinação do Ministério da Saúde que é proibido 233 
colocar ambulâncias junto com o SAMU. Conselheira Alana Barbosa informa que deve-se de referendo. 234 
Representante do Governo Alessandro Farias Pantoja informa que seja feita a aprovação dando 235 
credibilidade ao parecer e considerando as recomendações para nos subsidiar e usarmos como 236 
instrumentos. Visitante Cellestina Rosa parabeniza o Conselheiro Leonel dos Santos Vaz por fazer críticas 237 
construtivas. Visitante Jamil informa que em relação a manutenção de veículos, já estão com um contrato 238 
de vigência, ressalta que no próximo termo de referência será colocado essa consideração a respeito do 239 
cartão para a manutenção de veículos. Vice Presidente Heber de Oliveira coloca em votação o Relatório 240 
de Execução Financeira/2014, sendo aprovado com 13 votos a favor, nenhum contra e nenhuma 241 
abstenção. Conselheiro José Marcelino Vianna informa como foi comentado pela equipe técnica da gestão 242 
e devem fazer um voto de louvor ou de agradecimento pelo excelente trabalho que o Conselheiro Leonel 243 
dos Santos Vaz está fazendo; ressalta que esse agradecimento é para incentivar e estimular o trabalho que 244 
ele está desenvolvendo. Vice Presidente Heber de Oliveira passa para a apreciação do Relatório do 3° 245 
Quadrimestre de 2014. Conselheiro Whisllay Maciel Bastos informa que há um esforço enorme da mídia 246 
em inviabilizar o SUS. Conselheira Alana Barbosa questiona se existe algum tipo de ação educativa em 247 
relação aos trotes que acontecem no SAMU. Conselheiro Whisllay Maciel Bastos informa que o SAMU 248 
realiza palestra nas escolas. Conselheira Alana pergunta se a gestão municipal já falou com a defensoria 249 
pública em relação a questão de judicialização, visto que muitas vezes o próprio defensor publico não 250 
entende o que é competência municipal e estadual em relação as questões de assistência a saúde, e 251 
comunica que no estado tem uma gerência que faz articulações entre a defensoria, para que não seja 252 
judicializada e seja resolvida a nível primário essas questões. Conselheiro Whisllay Maciel Bastos 253 
informa que a gestão participou da reunião do CEMAS – TO (Comitê Executivo para Monitoramento das 254 
Ações da Saúde); ressalta que o Conselho deveria participar do CEMAS. Conselheiro José Leonis de 255 
Sousa representante da Federação Tocantinense dos Idosos pergunta qual o prazo que os prestadores de 256 
serviços tem para entregar laudos. Visitante Gisele informa que a empresa terceirizada independente do 257 
médico pedir o laudo, elas já expede o resultado do exame com laudo. Conselheiro Whisllay Maciel 258 
Bastos informa que o município não tem demanda reprimida em cardiologia. Conselheiro Luiz Fernando 259 
questiona que em caso de uma especialidade, qual o prazo de atendimento para essa demanda. 260 
Conselheiro Whisllay Maciel Bastos informa que se tem 1000 pedidos de tomografia, não tem como 261 
estabelecer um prazo para uma quantidade enorme de pedidos, ressalta que na próxima reunião do 262 
Conselho devem fazer uma discussão a respeito disso; comunica que tem muitas informações, então deve-263 
se fazer uma reunião para falar apenas sobre isso. Conselheiro Leonel dos Santos Vaz representante da 264 
Área Geográfica I parabeniza a gestão pela apresentação, ressalta que o HGP ( Hospital Geral de Palmas) 265 
o atendimento de pacientes que sofreram acidente de trânsito chega a 40 %, comunica o município de 266 
Palmas gastou no ano passado cinco milhões de reais em acidentes de trânsito, comunica que a Secretaria 267 
Municipal de Saúde tem que se unir com o Estado para tentar reduzir esses acidentes; informa a Secretaria 268 
Municipal de Saúde deve fazer exames nos seus servidores para ver como está a saúde dos seus 269 
funcionários. Conselheira Joseane informa que esteve em um evento na Secretaria Estadual de Saúde e 270 
falaram sobre o financiamento do SUS, ressalta que nesse evento falaram que os prefeitos devem buscar 271 
os deputados para conseguir emendas parlamentares. Conselheiro Whisllay Maciel Bastos informa que a 272 
gestão já está buscando essas emendas parlamentares. Vice Presidente Heber de Oliveira coloca em 273 
votação o Relatório do 3° Quadrimestre de 2014 sendo aprovado com 9 votos a favor, nenhum contra e 274 
nenhuma abstenção; informa que a comissão da Conferencia Municipal de Saúde de Palmas será 275 
composta pelos conselheiros: Alana Barbosa Rodrigues, José Leonis e Whisllay Maciel Bastos. A data da 276 
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próxima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, será no dia oito de abril de dois mil e 277 
quinze, as 14:00 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde em Palmas- TO, localizada no 278 
auditório anexo da Secretaria Municipal de Saúde de palmas, localizado na Avenida NS 02,AASE 50 ( 279 
502 SUL)- CEP 77.021-658 1, Palmas – TO. Não havendo mais nada tratar, dá-se por encerrada a 280 
presente reunião é lavrada a presente ata, que será enviada aos conselheiros para apreciação e não 281 
havendo emendas até a próxima reunião ordinária, será considerada aprovada. Palmas- Tocantins. Aos 282 
onze dias do mês de março de dois mil e quinze, as dezessete horas e quinze minutos. CONSELHEIROS 283 
PRESENTES: Heber de Oliveira, Joseane A. Franco, Whisllay Maciel Bastos, Ana Paula Limo, Andreia 284 
Aparecido Nunes, Maria Irany Souza Lima, Melissa Isabelle Alves de Lima, Giancarlos de Montemor, 285 
Analeila Pereira Neves, Alana Barbosa Rodrigues, Leonel dos Santos Vaz, Raimunda Galvão, João 286 
Cardoso Lima, Marcos Antonio Soares, André Henrique, José Leonis de Sousa. 287 


