
 
 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE no auditório da 1 

Secretaria Municipal de Palmas, em Palmas - TO, localizado no Paço Municipal na Quadra 2 

502 Sul Av. Theotônio Segurado, deu-se inicio às Quatorze Horas e Trinta Minutos (14h30min) 3 

em segunda chamada, constatando que existe quórum suficiente, a 5ª Reunião Extraordinária 4 

de 2015 do Conselho Municipal de Saúde-CMS.  A reunião foi coordenada pelo Presidente 5 

do Conselho Municipal de Saúde, LEONEL DOS SANTOS VAZ, representante do segmento 6 

dos usuários, e assessorada pela secretária executiva do CMS GLEIDIANE RODRIGUES 7 

SILVA FONSECA. Estavam presentes os (as) conselheiros (as) municipais de saúde: LEONEL 8 

DOS SANTOS VAZ, HEBER DE OLIVEIRA, ALANA BARBOSA RODRIGUES, WISLLAY 9 

MACIEL BASTOS, MARCOS ANTONIO SOARES, LUIZ FERNANDO AMARAL NEIFE, 10 

GIANCARLO MONTENOR QUAGLIRELLO, JOÃO CARDOSO LIMA (UBALDO), ANDRÉ 11 

HENRIQUE RIBEIRO, LUIZA REGINA DIAS NOLETO, ANTÔNIO GRANJEIRO SARAIVA. 12 

Demais presentes: EDMA NERI DOS SANTOS (Secretaria Municipal De Saúde), JULIANA 13 

RAMOS BRUNO (Secretaria Municipal De Saúde/ Fundação Escola de Saúde de Palmas-14 

FESP). Registra-se que justificaram ausência: JOSEANE A. FRANCO. A pauta foi lida pelo 15 

conselheiro presidente e apreciada pelo pleno, onde foi solicitado pelo conselheiro MARCOS 16 

ANTONIO SOARES a inclusão de um ponto na pauta, referente ao Serviço de Fisioterapia da 17 

Policlínica da 108 Sul. No entanto, todos consensuaram que fosse aberta uma nova reunião 18 

extraordinária para tratar do assunto em questão. Após isto, a pauta foi aprovada seguindo as 19 

discussões: 1-Leitura e deliberação sobre o Regulamento das Pré-Conferências 20 

Municipais de Saúde: O conselheiro LEONEL DOS SANTOS VAZ solicita que a conselheira 21 

ALANA BARBOSA RODRIGUES apresente a minuta do Regulamento. A mesma inicia sua fala 22 

pedindo desculpas por não ter enviado em tempo hábil a minuta, porém sugere que seja feita 23 

uma leitura rápida do documento. Antes da leitura, a conselheira Alana explica que este 24 

documento irá orientar os trabalhos nas pré-conferências e que a comissão já está elaborando 25 

o regulamento da etapa municipal. A conselheira explica ainda que a comissão realizou 26 

consulta via telefone ao Conselho Estadual de Saúde referente ao regulamento da etapa 27 

estadual que, em tese, subsidiará a etapa municipal principalmente no que diz respeito ao 28 

número de delegados e número de propostas. Nesse momento, o conselheiro MARCOS 29 

ANTONIO SOARES sugeriu que esta consulta fosse realizada via ofício. Dando 30 

prosseguimento a sua fala, a conselheira ALANA BARBOSA RODRIGUES informou que a 31 
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comissão obteve apenas o número de delegados eleitos para a etapa estadual, que será de 22 32 

delegados. Em decisão, a comissão optou por elencar o número de delegados e o número de 33 

propostas citados acima apenas no regulamento da etapa municipal e tornar as pré-34 

conferências amplamente abertas. Após tais explicações, a conselheira fez a leitura da minuta 35 

do regulamento solicitando que os conselheiros realizassem destaques em possíveis 36 

alterações de artigos. No artigo 3º, item III, o conselheiro HEBER DE OLIVEIRA sugere que o 37 

número de propostas seja descrito no regulamento das pré-conferências para que haja uma 38 

organização nos trabalhos da comissão de relatoria. O pleno sugere e altera o artigo acima 39 

citado do regulamento, para que cada pré-conferência eleja até no máximo 30 propostas. O 40 

conselheiro WISLLAY MACIEL BASTOS ressalta que no documento orientador, segundo a sua 41 

leitura, é indicativo de que nas conferências não haja um número excessivo de propostas, e 42 

que em alguns momentos elas devem ser unificadas quando forem relacionados a temáticas 43 

semelhantes. JULIANA RAMOS BRUNO, membro da comissão organizadora da 10ª 44 

Conferência Municipal de Saúde, corrobora com a fala do conselheiro WISLLAY MACIEL 45 

BASTOS, ressaltando a importância da comissão de relatoria e a atribuição de condensar 46 

essas propostas, dando clareza e veracidade ao debate posto nas pré-conferências. O 47 

conselheiro JOÃO CARDOSO LIMA (UBALDO) propõe que as propostas de competência do 48 

estado sejam expressas claramente no relatório e que as propostas aprovadas em outras 49 

conferências e que forem pautadas novamente nessa conferência, sejam postas como 50 

prioridades. O conselheiro MARCOS ANTONIO SOARES ressalta que o período pós-51 

conferências, é fundamental para que as propostas aprovadas e consolidadas sejam 52 

acompanhadas pelas comissões do Conselho Municipal de Saúde. O conselheiro LEONEL 53 

DOS SANTOS VAZ pontua que as propostas que possam surgir nas pré-conferências que não 54 

sejam de competência do município podem causar transtornos e devem ser filtradas, e sugere 55 

que as mesmas podem ser suprimidas. Acrescentou ainda que tais propostas devem condizer 56 

com os recursos estabelecidos em dotações orçamentárias. O conselheiro WISLLAY MACIEL 57 

BASTOS discorda da fala do conselheiro anterior e ressalta que conferência em um espaço 58 

legítimo em que a comunidade coloca os seus anseios, independentemente de competência 59 

municipal, estadual ou da união. A conselheira ALANA BARBOSA RODRIGUES destaca que a 60 

relatoria tem como atribuição consolidar as propostas das pré-conferências para a etapa local, 61 

e que as propostas de conferências anteriores não são anuladas com essa conferência, no 62 
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entanto, se a proposta permanece é porque possivelmente não foi executada. A conselheira faz 63 

a releitura da sugestão de alteração do conselheiro HEBER DE OLIVEIRA e acrescenta a 64 

alteração no artigo 12, que passe de 05 dias para 10 dias a entrega do relatório. JULIANA 65 

RAMOS BRUNO faz uma observação que existe um condensado de acompanhamento das 66 

propostas da 9ª conferência municipal de saúde realizado por todas as áreas técnicas da 67 

Secretaria Municipal de Saúde. Por fim, o regulamento com as alterações é aprovado por 68 

unanimidade dos presentes. Sendo assim, sem mais para tratar, aos vinte cinco dias do mês de 69 

maio de dois mil e quinze, mais precisamente às 15h03min, o conselheiro presidente LEONEL 70 

DOS SANTOS VAZ encerrou a reunião da qual eu, ALANA BARBOSA RODRIGUES, na 71 

condição 1ª Secretária conselheira, lavrei a presente ata que, após lida, será assinada por mim 72 

e pelos demais membros 73 
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____________________________________________________________________________75 

____________________________________________________________________________76 

____________________________________________________________________________77 

____________________________________________________________________________78 

____________________________________________________________________________79 

____________________________________________________________________________80 

____________________________________________________________________________81 

____________________________________________________________________________82 

____________________________________________________________________________83 

____________________________________________________________________________84 

____________________________________________________________________________ 85 


