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 AOS DOZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE no auditório da 1 
Secretaria Estadual de Saúde, em Palmas - TO, localizado na Sala de Reuniões da 2 
Secretaria Municipal de Saúde – Semus, Praça do Bosque, Plano Diretor Sul, Palmas, 3 
deu-se inicio às quatorze horas (14h00) em primeira chamada, constatando que existe quórum 4 
suficiente,  a 8ª Reunião ordinária de 2015 do Conselho Municipal de Saúde-CMS.  A 5 
reunião foi coordenada, inicialmente pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 6 
LEONEL DOS SANTOS VAZ, representante do segmento dos usuários, e assessorada pela 7 
secretária executiva do CMS GLEIDIANE RODRIGUES SILVA FONSECA. Estavam presentes 8 
os (as) conselheiros (as) municipais de saúde: LEONEL DOS SANTOS VAZ, GIANCARLO 9 
MONTEMOR QUAGLIRELLO, JOÃO CARDOSO LIMA (UBALDO), MÚCIO BRECKENFELD 10 
FERNANDES, WISLLAY MACIEL BASTOS, FAGNER ARAÚJO LUZ, ALESSANDRO 11 
FARIAS PANTOJA, ANDRE RIBEIRO, ANTONIO SARAIVA, LUIZ FERNANDO AMARAL 12 
NEINFE, HEBER OLIVEIRA, JOSEANE ARAÚJO FRANCO, MARCELINO VIANA, ALANA 13 
BARBOSA RODRIGUES, RENATO SOUSA, ANA CRISTINA.  A pauta foi lida pelo 14 
conselheiro presidente e apreciada pelo pleno. Após isto, a pauta foi aprovada seguindo as 15 
discussões: O conselheiro LEONEL DOS SANTOS VAZ inicia a leitura da pauta, como segue: 16 
ITEM 01 – Presença e ausência justificadas dos/as conselheiros/as Presidente 17 
Conselheiro Leonel Vaz; Registra-se que justificaram de ausências: LUIZA REGINA DIAS 18 
NOLETO, EDUARDO FRANCISCO ASSIS BRAGA . ITEM 02: Ofícios/memorandos/ convites 19 
recebidos. LEONEL DOS SANTOS VAZ informou que permanecerá na reunião até às 14:30, 20 
tendo em vista demanda do trabalho. Relatou que esteve em reunião com o núcleo Tocantins 21 
do Ministério da Saúde acompanhado de Joseane Franco, considerando que a mesma fazia 22 
parte da comissão de finanças em 2013 com o objetivo de esclarecer ao membros do núcleo 23 
algumas duvidas e atuação da comissão do CMS de Palmas. A Secretaria Municipal de Saúde  24 
passava por auditoria. Comunicou que recebeu um e-mail dos CES por meio da Alana Barbosa 25 
solicitando o preenchimento de ficha por parte dos delegados eleitos para a 8ª Conferencia 26 
Estadual e Saúde. Recebeu o oficio 001/2015 CEULP ULBRA Palmas solicitando um titular e 27 
um suplente representando o segmento  usuário, Leonel indicou Dr. Marcelino(T) Viana e 28 
Antonio Saraiva(S); oficio 15/2015 do SINDIFATO informando os novos conselheiros titular 29 
Fagner Araújo e suplente Vinicius Gonçalves; oficio FESP/SMS VER SUS solicitou visita 30 
técnica por parte dos estudantes para conhecerem o CMS de Palmas; Oficio 2.714 31 
SESAU/Auditoria referente a auditoria  e participação do CMS de Palmas; oficio nº 15/2015 32 
FESP/ SMS de Palmas indicação de membros titular e suplente para o SISE/SUS para reunião 33 
que acontecerá no dia 25 de agosto de 2015 no auditório da SESAU, sendo indicados Renata 34 
Moreira Titular e André Ribeiro Suplente, oficio TCE nº 15/2015 referente a resposta de oficio 35 
034/2015 que trata de auditoria solicitada pelo CMS de Palmas. Em consulta nos autos 36 
1318/2014 auditoria de janeiro a outubro de 2014, ocorre em tramitação em fase de 37 
complemento; oficio 696/2015 SMS referente a solicitação do Conselho Local de Saude da 38 
quadra 307 para mudança no nome da unidade de saúde para Dr. José Otaviano. MARCELINO 39 
VIANA questionou se o conselho local da 307 Norte solicita a mudança do nome da unidade 40 
para Dr. José LUIZ Otaviano. O presidente respondeu que sim. Que inicialmente o pedido foi 41 
feito ao prefeito, posteriormente foi encaminhado a secretaria municipal de saúde, chegando o 42 
pedido ao CMS. MARCELINO VIANA esclareceu que o conselho de saúde pode encaminhar 43 
fazendo um oficio ao Conselho local informando que endossa o pedido através da câmara e 44 
prefeito. GIANCARLO MONTEMOR fez a defesa do nome do médico para identificar o 45 
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conselho local e parabeniza a iniciativa da comunidade; oficio CRM informa os nomes dos 46 
representantes do segmento trabalhador CRM Eduardo  Francisco Assis Braga(Titular) e Helio 47 
Maués (suplente); oficio SMS nº 1277/2015 reforma da unidade de taquaruçu veiculada na 48 
mídia, esclareceu pedidos de compra de materiais e inauguração, a disposição para 49 
conhecimento dos conselheiros. LEONEL DOS SANTOS VAZ ás 14:30 despede-se dos 50 
conselheiros e solicitou o vice presidente MUCIO BRECKENFELD que assumisse os trabalhos. 51 
ITEM 03 –Alteração de composição de comissões: JOSEANE ARAÚJO FRANCO 52 
esclareceu que o pedido de pauta teve como objetivo atender uma demanda dos conselheiros, 53 
considerando que  a partir da possibilidade de organização do conselho, os  conselheiros se 54 
sentiram motivados a  participarem das comissões. Lembrou que de acordo com o regimento 55 
interno, as comissões deverão ser impares. Após a explanação, abriu  para  intervenção dos 56 
conselheiros. ANDRÉ RIBEIRO mostrou interessado em participar das comissões de Educação 57 
Permanente e de Comunicação e Informação. WHISLLAY MACIEL BASTOS mostrou interesse 58 
em participar das comissões de finanças e planejamento, mas questionou o motivo das 59 
comissões serem impar. ALANA BARBOSA RODRIGUES citou o regimento interno do CMS, 60 
no art. 9º e 10º,que trata das comissões. JOSEANE ARAUJO FRANCO solicitou para participar 61 
das comissões de planejamento e finanças. ALANA BARBOSA RODRIGUES mostrou 62 
interessada em participar das comissões de comunicação e informação e citou que já faz parte 63 
da educação permanente e planejamento. ITEM 04 – Deliberação das Atas (Ordinária de 64 
novembro de 2014, extraordinária de novembro de 2014, Ordinária de Dezembro de 2014 65 
e Ordinária de fevereiro de 2015) MUCIO BRECKENFELD FERNANDES questionou se todos 66 
os conselheiros leram as atas encaminhadas via e-mail para aprovação. Aprovadas sem 67 
emendas. ITEM 05 –Apresentação e deliberação do Plano de Trabalho da Comissão de 68 
Educação Permanente. ALANA BARBOSA RODRIGUES contextualizou sobre o modo de 69 
organização para elaboração do plano proposto. Informou que buscou embasamento nas 70 
experiências do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, do Conselho Nacional de Saúde e 71 
politica Nacional de Educação Permanente para o controle social. A proposta foi realizada para 72 
o triênio. Citou os membros da comissão: Joseane Franco(coordenadora), Alana Barbosa, 73 
André Ribeiro, Renata Moreira e Ana Leila. Pretendeu capacitar os conselheiros para ação de 74 
conselheiros, compreendendo que cada conselheiro um possuem experiências, habilidades e 75 
competências. Lembrou que o conselho vai além de apenas fiscalizar recursos públicos,  76 
também verifica-se a assistência a saúde prestada no estado ou município se esta atendendo a 77 
necessidade da população e verifica-se as politicas de saúde  que orientam o governo a agir, 78 
estão de acordo com o que a população precisa. Sintetizou que por meio do conselho de 79 
saúde, os cidadão podem influenciar as decisões do governo relacionado a saúde, o 80 
planejamento e a execução das politicas públicas. Apresentou que o plano foi dividido em três 81 
etapas: 1- debates políticos, curso de formação para conselheiros e curso de formação para 82 
secretaria executiva. Após a explanação abriu para o debate. WISLLAY MACIEL BASTOS 83 
lembrou que na administração pública existe normas como detalhamento da previsão e 84 
despesa orçamentária e perguntou se foi analisado por essa ótica. ALANA BARBOSA 85 
RODRIGUES informou que foi feito sim o detalhamento de receita e despesa,o QDD. 86 
JOSEANE FRANCO lembrou que esteve em agosto do ano de 2014, em evento na cidade de  87 
Brasília proposto pelo CNS, onde foi solicitado organização dos conselhos de saúde do Brasil 88 
para montarem suas comissões e elaborarem seus planos de trabalho para enviar a comissão 89 
de Educação Permanente do CNS até março de 2015. MARCELINO VIANA questionou quanto 90 
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possui de recurso para o conselho de saúde? ALANA BARBOSA respondeu que possui 40 mil 91 
reais. MARCELINO VIANA solicitou o cuidado para não gastar todo o recurso apenas para uma 92 
comissão, tendo em vista que existem mais quatro comissões no conselho. ALANA BARBOSA  93 
RODRIGUES lembrou que o ano está terminando  e é necessário gastar o recurso disponível 94 
este ano para serem aumentado para o ano que vem, caso não seja gasto este ano, 95 
permanecerá o valor atual para o ano que vem. MARCELINO VIANA concluiu que a comissão 96 
está de parabéns pela proposta, pensando no atual momento em que o SUS é atacado  por 97 
forças conservadoras é necessário esse trabalho no conselho para combatermos com maior 98 
eficiência  os desmandos. ALESSANDRO FARIAS PANTOJA solicitou esclarecimento quanto 99 
aos debates políticos, se serão apenas para conselheiros, ou também estará aberto ao público 100 
em geral, pois necessitaria de espaço fisico? Lembrou que em determinados lugares é cobrado  101 
a permanência e não verificou na planilha de gasto essa previsão. ALANA BARBOSA 102 
RODRIGUES esclareceu que Alessandro tem razão, mas normalmente se faz esses eventos 103 
em órgãos públicos. MÚCIO BRECKENFELD FERNANDES questionou se  todos os 104 
conselheiros se sentem esclarecidos para votarem? Sendo aprovado por unanimidade o plano.  105 
ITEM 06 –Apresentação e deliberação do Plano de Trabalho da Comissão de 106 
Comunicação e Informação. JOSEANE ARAÚJO FRANCO apresentou os atuais membros da 107 
comissão Giancarlo Montemor, Luiz Carlos Barbosa, Joseane Franco,  Mario Benicio,  Renato 108 
Sousa, sendo acrecidos de  Alana Barbosa, Andre Ribeiro, conforme item 3 aprovado hoje na 109 
reunião. Informou que na mesma lógica da confecção do plano de Educação permanente foi 110 
elaborado este plano de trabalho, buscou-se embasamento em experiencias de outros 111 
conselhos de saúde e legislação pertinente. Lembrou que a iniciativa do conselho é 112 
extremamente importante, tendo em vista que na atual câmara de deputados  há alguns 113 
parlamentares que não entendem a importância do sistema único de saúde e querem matar o 114 
SUS,  destacando que a grande mídia, por incompetência de apuração, atenta 115 
predominantemente para o lado negativo do trabalho do SUS. Assim, com a Política Nacional 116 
de Comunicação, Informação e Informática em Saúde (PNCIS), componente da Política 117 
Nacional de Saúde, se faz necessário a criação de comissões de comunicação e informação 118 
no âmbito dos conselhos de saúde e a constituição de planos de trabalhos dessas comissões. 119 
Este plano deve estabelecer “ações de informação, educação e comunicação em saúde,a 120 
divulgação das funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos 121 
meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e 122 
dos eventos, dentre outras ações”, como orienta tambem a Resolução CNS 453/ 2012. Listou 123 
cada atividade do plano de trabalho para este ano de 2015, tais como: 1-Realizar levantamento 124 
e atualização de dados dos conselheiros de saúde e dos presidentes dos conselhos locais de 125 
saúde  por meio de ficha cadastral. (ação em conjunto com comissão de planejamento e 126 
secretaria executiva do CMS); 2)  Divulgar e informar aos membros do conselho municipal de 127 
saúde sobre os eventos e cursos sobre controle social ofertados pelo Conselho Nacional de 128 
Saúde-CNS e outros órgãos competentes.(ação em conjunto com comissão de educação 129 
permanente e secretaria executiva do CMS); 3) Produção de newsletter (boletim informativo 130 
eletrônico) sobre o CMS, com periodicidade mensal contendo as ações referente ao conselho 131 
de saúde; 4) Criar e manter atualizada página do CMS associada a página da Prefeitura de 132 
Palmas, disponibilizando informações do conselho (leis, resoluções, pautas, atas, comissões, e 133 
outros documentos) e notícias sobre as atividades do CMS, bem como um “Fale Conosco” 134 
possibilitando um canal direto da comunidade com o conselho por meio da Comissão de 135 
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Ouvidoria e Fiscalização; 5) Criar página do CMS em redes sociais possibilitando a ampla 136 
divulgação do conselho  para a comunidade (inicialmente página no Facebook); 6) Articular 137 
com rádios comunitárias e outras rádios, espaço de fala do CMS sobre a saúde pública e o 138 
controle social de Palmas-TO;7) Construir cadastro de Assessorias de Comunicação de órgãos 139 
públicos e da  em geral com o objetivo de dar publicidade as ações do conselho e proporcionar 140 
que aproximação da imprensa com o CMS; Contribuir para a divulgação de informações sobre 141 
os serviços de saúde de Palmas-TO, através de notícias nos materiais impressos e eletrônicos 142 
do CMS; 9) Fotografar reuniões, eventos e outras atividades do CMS e de suas comissões; 10) 143 
Divulgar, promover e/ou auxiliar nos eventos, como Conferências e Seminários promovidos 144 
pelo Conselho Municipal de Saúde e por suas comissões temáticas. Lembrou que 145 
recentemente os estudantes do VER SUS, questionou o porque o CMS de Palmas, não tinha 146 
uma pagina na internet, respondemos que ainda este ano teríamos esta pagina, então o 147 
desafio foi lançado. Depois da apresentação da proposta, abriu para as considerações dos 148 
conselheiros, também lembrou de um evento realizado pela CGU, onde participaram vários 149 
conselheiros, dentre Heber, Leonel, Joseane fomos questionados pela comunidade e 150 
estudantes ali presentes, o que faz um conselheiro de saúde faz ?, destacando que o SUS está 151 
cada vez pior e não se percebe a atuação dos conselheiros no controle e na melhoria da saúde 152 
pública. Giancarlo Montemor colaborou nas considerações, solicitando a gestão apoio de 153 
designer para ajudar no desenvolvimento das redes sociais e demais materiais midiáticos. 154 
ALANA BARBOSA informou que Gleidiane já esta realizando em processo de treinamento. 155 
GiIANCARLO MONTEMOR ressaltou que esse trabalho é complexo e exige profundo 156 
conhecimento em computação gráfica, não é apenas treinamento de inserção de documentos. 157 
LUIZ FERNANDO NEINFE aproveitou para relatar que o espaço de mídia nas redes sociais 158 
para o conselho pode ser divulgado o nome dos pacientes que aguardam realizar exames pela 159 
secretaria municipal de saude, assim dando publicidade as ações. WISLLAY MACIEL BASTOS 160 
relatou que esse trabalho da comissão é importante, devido ao momento que passa o SUS, 161 
temos que divulgar as coisas boas que fazemos na saúde pública. ALESSANDRO FARIAS 162 
PANTOJA mostrou preocupação, pois não viu previsão de gastos para o exercicio do trabalho 163 
desta comissão que é tão importante para divulgação das ações do controle social. JOSEANE 164 
FRANCO respondeu que não há necessidade no momento, lembrou que o plano é para este 165 
ano. WISLLAY MACIEL BASTOS parabenizou a comissão pelo trabalho desenvolvido e citou 166 
que atualmente as pessoas tem usado frequentemente as redes sociais e é gratuita. MÚCIO 167 
BRECKENFELD perguntou se todos os conselheiros se sentem esclarecidos para votar o 168 
plano. Aprovado por unanimidade. ITEM 07 – Informes das Comissões: MÚCIO 169 
BRECKENFELD apresentou informes da comissão de adequação da lei do conselho, solicitou 170 
que fizeram uma proposta enxuta esclarecendo que em concomitância de mudança da lei 171 
ocorrera reforma do regimento interno do conselho de saúde. A   proposta da comissão é dar 172 
segurança para a lei e não retirar entidades, como muitos conselheiros estão entendendo e 173 
disseminando. Salientou que quando se detalha  a lei, gera margem para o parlamentar 174 
modificar a lei de acordo com seu entendimento. Solicitou a aprovação da ideia aos 175 
conselheiros. ALANA BARBOSA sugeriu que esse não é momento de aprovar modificações de 176 
regimento interno ou lei. Enfatizou que  a comissão traga ao conselho a proposta para 177 
discussão. MUCIO BRECKENFELD insistiu na proposta, sendo aprovada, com abstenção de  178 
Alana Barbosa e Joseane Franco.  ALANA BARBOSA RODRIGUES informou sobre a atuação 179 
da comissão de planejamento.  Relatou que está ocorrendo  reuniões  frequentes da comissão 180 
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para o planejamento em 2015  e 2016  com o objetivo de acompanhar os  processo de novos 181 
fluxos,  construção do termo de referencia.  WISLLAY MACIEL BASTOS pediu uma aparte na 182 
fala de ALANA BARBOSA esclareceu que estar findando a gestão do prefeito Carlos Amastha 183 
com as contas da SMS redondas. Informou que as receitas federais e estaduais estão em 184 
declínio, a secretaria municipal de saúde definiu cotas para gastar apenas o que temos em 185 
caixa, ou seja , permite empenho de recurso existente. Colocou como exemplos, temos no 186 
plano de trabalho a construção do SAMU, como não há recurso disponivel, não poderemos 187 
iniciar a construção. ALANA BARBOSA RODRIGUES relatou que em reuniões do 188 
planejamento foi informado que devido a dificuldade de repasses federais e estadual muitas 189 
obras estão ameaçadas de paralisar a construção. WISLLAY MACIEL BASTOS respondeu a 190 
Alana que não existe essa possibilidade, que toda o que for estruturante, não sofrerá cortes. 191 
Relatou que fizeram vários cortes  com relação a passagens aéreas, novas contratações de 192 
equipes. MUCIO BRECKENFELD FERNANDES mostrou preocupação com a falta de repasses 193 
federais e estaduais, destacando que o CMS vai apoiar a prudência fiscal. ITEM 08 –194 
Comunicação breve/ Informes dos Conselheiros Municipais de Saúde HEBER OLIVEIRA 195 
informou que no dia 05 de agosto em ação da VISA municipal, vigilância ambiental, ADAPITEC 196 
e agricultura realizaram fiscalização, a partir de denuncia que pescadores de outros estados 197 
estariam pescando nas águas do Tocantins, onde foi recolhidos 800 toneladas de peixes, 198 
sendo levados para o aterro municipal. JOSEANE ARAUJO FRANCO informou que está 199 
acontecendo no período de 12 a 14 de agosto de 2015, cujo tema é Enfermagem gerontológica 200 
e a atenção básica em Curitiba -PR. Destacou que 10ª JBEG para discutir aspectos da 201 
realidade nacional diante dos desafios gerados pelas necessidades sociais das pessoas 202 
idosas, famílias e coletividades, do direito ao cuidado de enfermagem e do acesso aos serviços 203 
qualificados, bem como da necessidade dos usuários da saúde receberem cuidados das mãos 204 
de profissionais conscientes de suas especificidades no processo de saúde e doença. Com o 205 
evento pretende-se firmar os rumos da enfermagem para uma prática clínica competente na 206 
área do cuidado à pessoa idosa e ressaltar o grande avanço nas últimas décadas nos 207 
conhecimentos da Enfermagem Gerontológica no país. Ressaltou ainda que nos dias 28 a 29 208 
de agosto estará acontecendo o VII ENFCENTROESTE E TOCANTINS, cujo tema é Saúde 209 
Pública de qualidade: compartilhando práticas e construindo saberes, em Brasília-DF. 210 
Convidamos toda a comunidade de enfermagem para participar com disponibilização de  211 
onibus gratuito para os participantes associados da entidade. JOAO CARDOSO 212 
LIMA(UBALDO) solicitou que na próxima reunião seja inserido como ponto de pauta explicação 213 
pela gestão do plano de cargos e carreiras que está em curso na cãmara de vereadores e não 214 
passou pelo CMS de Palmas. Relatou que se mostrou preocupado, pois a maioria dos médicos 215 
abandonam as unidades de saúde por falta de incentivos, baixos salários e outro é a questão 216 
para esclarecimento por parte da gestão ou da VISA Municipal é sobre os  estabelecimentos 217 
comerciais(bares) que não pagam impostos e vem trazendo muitos prejuízos para famílias, 218 
desenvolvendo jovens alcoolátras, aumentando os custos hospitalares e dos CAPS. 219 
Questionou se esses estabelecimentos possuem alvará de funcionamento? MARCELINO 220 
VIANA solicitou que a secretária se atente a pergunta do conselheiro UBALDO enfatizando que 221 
o mesmo solicitou ponto de pauta para a próxima reunião. Parabenizou o conselheiro pelas 222 
questões propostas. Salientou que em algumas cidades do país possuem lei de 223 
regulamentação de costumes. O que está sendo feito dessa lei? Lembrou ainda custos com o 224 
IML. ALESSANDRO FARIAS PANTOJA trouxe varios informes e solicitou um tempo maior para 225 
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repasse,  que está acontecendo reuniões com enfermeiros e médicos da atenção básica, cujo 226 
objetivo é centralizar o tratamento da sífilis nas unidades de forma imediata, a partir da 227 
detecção imediata do diagnóstico. Comunicou ainda, sobre as estratégias de vacinação 228 
municipal. Informou também que como respostas a comunidade sobre as  reformas, comunicou 229 
que a unidade de saúde da 307 norte, Alto Bonito está sendo entregue para inauguração. 230 
Ressaltou que as unidades do Morada do Sol, Novo Horizonte serão entregues em até 45 dias. 231 
Destacou que as unidades da 1304 Sul e 409 Norte estão com suas obras construídas em 232 
torno de 30% a 40%.. Informou ainda que com relação a faltas de médicos foi solicitado a 233 
convocação de 8 médicos do concurso publico para preencher as vagas . Se apresentaram 234 
dois do concurso, 02 do PROVAB e dois dos mais médicos. ANA CRISTINA informou que 235 
Hospital Padre Luzo possuem convenio com a UFT, onde recebem alunos neste 236 
estabelecimento de saúde,  chegou a seu conhecimento uma denuncia  que no instituto 237 
urológico de Palmas uma técnica de enfermagem realizou um exame e que o laudo médico foi 238 
feito em seu nome e que o laudo diverge do seu problema. ALANA BRABOSA sugeriu que a 239 
denuncia seja enviada formalmente para o conselho para averiguação por parte da  comissão 240 
de ouvidoria e fiscalização  com encaminhamento ao término para os órgãos competentes, no 241 
caso o COREN e CRM. GIANCARLO MONTEMOR informou que a sua solicitação vem ao 242 
encontro da proposta do conselheiro JOÃO CARDOSO LIMA(UBALDO), que seja acrescentado 243 
na pergunta a questão das insalubridades e equiparação salarial do nível superior que estão 244 
esperando respostas desde abril de 2015 e ainda respostas sobre a dificuldade de segurança 245 
nas unidades de saude. Destacou que está sabendo de assalto nas unidades do Morada do 246 
Sol(trẽs ocorrências) 603 Norte roubaram o notebook. Enquanto que a guarda municipal esta 247 
sendo mal utilizada, apenas para multar carros. Solicitou que fossem disponibilizados a guarda 248 
municipal para proteção dos servidores nas unidades de saúde. WISLLAY MACIEL BASTOS 249 
informou que estará sendo realizado no período de 18  a 22 e agosto de 2015 a campanha 250 
nacional dos trẽs bichos(Hanseníase, tracomas e verminoses), cuja a meta é atingir 25 mil 251 
crianças. Comunicou que os raios x foram deslocados da policlinica da região norte para a UPA 252 
norte, que a peça que apresentava problema já foi comprada  e que logo estará sendo trocada , 253 
espera que com essa medida seja atendida a população com maior eficacia. ANTONIO 254 
SARAIVA questionou Alessandro Pantoja sobre a construção do muro da unidade Lorraine. 255 
ALESSANDRO FARIAS PANTOJA respondeu  ao conselheiro Antonio Saraiva que como não 256 
estava na programação deste ano, não poderá ser realizada. WISLLAY MACIEL BASTOS 257 
respondeu que para o ano de 2016 pretendem adicionar a construção do muro na programação 258 
anual. LUIZ FRENANDO NEINFE, como membro da comissão de finanças solicitou que seja 259 
colocado em pauta na próxima reunião que a gestão esclareça sobre as empresas  FIOCORP 260 
E TECNOCAPTAL, tendo em vista a denuncia na mídia. ALANA BARBOSA RODRIGUES 261 
perguntou ao conselheiro  Luiz Fernando se o que deseja é esclarecimento da gestão sobre o 262 
objeto inicial do contrato e o que de fato está executando? Luiz Fernando respondeu que sim. 263 
WISLLAY MACIEL BASTOS fez um desabafo que achou a denuncia na midia(portal Roberta 264 
Tun) irresponsável. Que possui 25 anos de serviço publico.  Não foi entrevistado (pela jornalista 265 
do portal Roberta Tun), não há superfaturamento.  O contrato não é ilegal e que passou pelo 266 
visto dos órgão de controle. Observou má-fé da jornalista. Que concedeu entrevista a CBN. E 267 
que a nota não foi colocada na íntegra. Espera que na próxima reunião todos os conselheiros 268 
tirem suas dúvidas e que no final dos esclarecimentos seja emitido um posicionamento dos 269 
conselho municipal de saúde de Palmas. MARCELINO VIANA relatou que como 270 
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encaminhamento apos averiguação pela comissão de ouvidoria e fiscalização, e ainda a 271 
finanças seja emitido uma nota do CMS de forma leiga para entendimento de toda a população. 272 
ITEM 09 –Comunicação breve/ Informes dos Conselheiros Locais de Saúde. Não houve 273 
informes dos conselheiros locais. Não havendo mais o que tratar, encerrou a reunião às 17:00 274 
que foi relatada por mim Joseane Araújo Franco, segunda secretária da mesa diretora do 275 
conselho Municipal de Saúde.----------------------------------------------------------------------------------- 276 


