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7ª Reunião Ordinária de 2015 do Conselho Municipal de Saúde-CMS 1 

AOS OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E QUINZE no auditório da Secretaria 2 

Estadual de Saúde, em Palmas - TO, localizado na Praça dos Girassóis, sem Nº, deu-se início 3 

os quatorze e trinta minutos (14h30) em segunda chamada, constatando que existe quórum 4 

suficiente, a 7ª Reunião Ordinária de 2015 do 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:  HEBER 8 

OLIVEIRA, LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA, JOÃO CARDOSO LIMA (UBALDO), LEONEL 9 

DOS SANTOS VAZ, ALANA BARBOSA RODRIGUES, JOSEANE ARAUJO FRANCO, MISIA 10 

SALDANHA FIGUEIREIDO, MARCOS ANTÔNIO SOARES, RAIMUNDA CERQUEIRA 11 

GALVÃO, PAULA L. DE SOUZA LOPES, MARIA IRANY SOUZA LIMA, JOSÉ MARCELINO 12 

VIANNA, JOSE LEONIS DE SOUZA, WISLLAY MACIEL BASTOS, RENATO AURELIO S., 13 

JAQUELINE CALAFATE, ALESSANDRO PANTOJA, Conselheiros locais de saúde: ÉDISON 14 

ALVES DA SILVA. E ainda presença: HAIDEE CAMPITELLI VASQUES, THEREZINHA 15 

POSSER, MARIA DAS DORES PEREIRA. A pauta foi lida pelo conselheiro presidente e 16 

apreciada pelo pleno. O conselheiro LEONEL solicita que seja incluída o ponto de pauta para 17 

conhecimento referente a minuta de alteração da lei do CMS. Após isto, a pauta foi aprovada 18 

com as devidas alterações seguindo as discussões: Item 01: Justificativa dos conselheiros 19 

ausentes: Giancarlo Montemor, Renata Medeiros, Mário Benício, Ana Leila e Luiz Fernando 20 

Amaral. ITEM 02: Ofícios/ memorandos/ convites recebidos. LEONEL DOS SANTOS VAZ 21 

informou o recebimento do ofício NUSA/DPE. Assunto: solicitação de apoio do CMS para a 22 

garantia do atendimento em saúde aos presos da unidade prisional da unidade de Palmas. A 23 

Conselheira Alana, representante do Conselho de Assistência Social relatou que os serviços 24 

são atendidos pela empresa Humanizare e deve ser competência da Saúde, Aidê 25 

representante da Secretaria da Saúde relatou que temos hoje uma demanda reprimida elevada 26 

na área de Psiquiatria, e uma carência eleva de profissionais da área. Relatou ainda em 27 

diversas situações as consultas são agendamento e por falta de escolta não informam a 28 

desistência. Retirar um profissional que atende a população para atendimento exclusivo ao 29 

presídio principalmente na área de psiquiatria é muito complicado relatou Aide. O Conselheiro 30 

Heber, representante do Governo relata a existência de atendimento exclusivamente voltado 31 

aos detentos contratados pela Humanizare. O Conselheiro Marcelino representante das igrejas 32 
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evangélicas relatou da necessidade de realizar um termo de ajuste de conduta e que a 33 

empresa se responsabilize pelos custos. Encaminhamento: O conselheiro Marcos ficará 34 

responsável por responder o ofício sugerindo que seja realizada uma reunião de ajuste de 35 

conduta entre OAB, CRM, SESAU, CMS, CES, Defesa Social, com o objetivo de construir o 36 

fluxo de atenção à saúde prisional e estabelecer competências. ITEM 03 - Apresentação da 37 

minuta de alteração da lei do conselho. LEONEL relata que observou algumas leis de 38 

conselhos no país, e pontua algumas sugestões como o número de conselheiros, tornando o 39 

CMS paritário, e outros termos de redação. ALANA que alguns conceitos precisam ser 40 

compreendidos melhor pelos conselheiros, e que algumas instituições de usuários precisam ser 41 

alteradas para que haja maior representatividade desse segmento. LEONEL encaminhará para 42 

todos os conselheiros essa minuta para contribuição. MISIA sugere que os conselheiros 43 

acessem o documento do CNS "Para entender o controle social" para auxiliar nas proposições 44 

para a minuta. Fica agendada reunião para o dia 15 de julho as 14h no CMS, com a comissão 45 

de alteração da lei. ITEM 04 - Renovação dos contratos de credenciamento. HAIDEE apresenta 46 

a renovação dos seguintes contratos. Haidee solicitando a renovação de contrato de 47 

credenciamento que estão vencendo que necessita ser renovados sendo, Arai Kaminichi & 48 

Costa que oferta exames de mamografia, ressonância magnética com e sem contrate e 49 

tomográfica com e sem contrate totalizando um contrato anual de R$ 2.115.700,00. Osvaldo 50 

Cruz e contratação, já prestaram serviços no passado e por problemas de documentação foram 51 

suspensos, serviços de tomografia sem contraste, mamografia, dessimtrometria óssea e 52 

exames contratados o valor proposto é de R$497.460, e J Ezio já é prestador oferece 53 

ultrassonografia no geral e do abdome totalizando R$397.104,00. Mais Dois laboratórios o 54 

Biolab no valor de R$ 505.068,96. Todos os contratos são globais por dose meses, com base 55 

nos valores da tabela SUS. Joseane representante da Aben questionou o impacto nos custos e 56 

qual a empresa que está sendo inserida. A empresa foi o Hospital Osvaldo Cruz e os valores 57 

estão previsto no orçamento segundo Haidee. O conselheiro Whisllay relatou que todos esses 58 

serviços estão na pactuação inclusive para atender alguns municípios. Existe um sistema de 59 

rastreabilidade orçamentários e financeiras desses exames desde o pedido pelo médico. As 60 

informações são inseridas no sistema do Ministério da Saúde e após o repasse é efetuado o 61 

pagamento à empresa. Ainda segundo Whisllay, atualmente os exames clínicos não são 62 

inseridos pelas unidades de Saúde. Todas essas informações estão disponíveis aos 63 

conselheiros. O Conselheiro Marcelino representante das igrejas evangélicas questionou sobre 64 
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o descredenciamento do Hospital Osvaldo Cruz. Haidee informou que foi a pedido. Marcelino 65 

falando com médico, questiona que alguns profissionais abusam, excesso nos pedidos de 66 

exames e sugere a utilizar a modalidade de leilão para os serviços de exames e consultas. 67 

Whisllay relata a dificuldade na oferta de alguns exames devido ao baixo preço da tabela SUS 68 

Relata ainda que o modelo de credenciamento é muito interessante devido a possibilidade de 69 

ratear o valor em diversas empresas. CRM representado por Hélio que não é conselheiros, 70 

relata que os médicos estão saindo da graduação sem prepara, que os exames estão ficando 71 

cada dia mais cara e que existe uma gama de empresas que ofertam uma gama de exames e 72 

que estão vendo dentro do CRM que os médicos não estão tocando nos pacientes, segundo 73 

Hélio a grande maioria dos exames não são necessários. Os exames complementas tomaram 74 

a frente dos profissionais que estão saído das Faculdades. Hélio informa ainda que a realidade 75 

está enfraquecendo o SUS e vai quebrar os planos de saúde. O CMS como informar a 76 

população em conjunto com a prática médica com o CRM. O Presidente questionou sobre os 77 

fiscais de contratos, que são e como está sendo efetuado a fiscalização deles. Após os 78 

questionamentos o presidente perguntou se todos os conselheiros estão preparados para 79 

votação, em votação, quem aprova esses credenciamentos, aprovado por unanimidade. Item 80 

05 - Tabela Municipal de complementação apresentado pela Diretora Haidee solicita alteração 81 

dos valores e incluído alguns na tabela de complementação. O primeiro é que o Laboratório do 82 

município realiza a sorologia e que efetua a coleta do material é os terceirizados. Diante disso 83 

está ocorrendo algumas dificuldades devido os gastos e propõe a inclusão de R$2,00 por 84 

paciente para de coleta e entregar ao Laboratório Municipal. Atualmente existe somente um 85 

posto de coleta e muitas vezes fica inviável ao paciente se deslocar até o Laboratório 86 

Municipal, sendo que o terceirizado realiza a coleta e efetua a entrega ao Município, VDRL, 87 

exame de sífilis em gestantes inclemente de R$1,00 por pacientes. Colonoscopia, R$150,00 88 

tabela SUS e de R$200,00. Criptologia com demanda reprimida e existe somente um 89 

laboratório credenciado e devido a uma portaria do Ministério da Saúde que regulamente esses 90 

procedimentos e muito rigorosa para enquadrar o laboratório e não compensa esse serviço, e 91 

sugerimos uma complementação de R$10,00. Estereoscópica diagnóstica é ofertada pôr 92 

R$150,00, mas a clínica não aceita fazer o exame pelo mesmo valor e somente quando 93 

necessitar de biopse o valor será de R$300,00. Na parte de cardiologia está sem serviço por 94 

falta de oferta e propondo a ecografia por R$200,00. O Roo ter 24 horas tabela SUS R$ 30,00 e 95 

uma complementação de R$108,00. Esses exames têm que ser realizados e laudados por 96 
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médicos, lembrando que é observado a CBHPM 5ª edição. Whisllay relata que estamos 97 

desassistidos em alguns procedimentos e sugere que para a próxima seja apresentado um 98 

comparativo com os valores praticado pelo setor privado. Marcelino solicita informações sobre 99 

os procedimentos realizado para outros municípios. Whisllay relata que foi suspenso esses 100 

serviços para alguns municípios devidamente oficializados. A conselheira Misia representante 101 

da Secretaria Estadual de Saúde relata que os recursos não podem repassar recursos e que a 102 

maioria dos municípios não tem autonomia sobre o Fundo Municipal de Saúde e temos que 103 

lembrar sobre a aprovação dos orçamentos e verificar com os representantes no legislativo 104 

sobre a importância desses recursos. Os conselheiros estão preparados para votar, em regime 105 

de votação, os conselheiros que aprova manifestar pelo sinal de costume. Aprovado por 106 

unanimidade Item 06 - Avaliação da conferência municipal de saúde. O presidente relata que 107 

devido ao processo eleitora ficou prejudicado o planejamento, com isso não ouve a participação 108 

popular. Joseane representante da Aben, foi positiva com 220 inscritos, muitas propostas 109 

apresentadas e após a participação da conferência nacional iniciou o planejamento mesmos 110 

com a falta de alguns conselheiros municipal, falta de divulgação pela omissão da secretaria de 111 

comunicação, com apoio do jornal do Tocantins e no geral foi positiva. Conselheira Antônia, 112 

representante do conselho tutela, relata a falta de divulgação e a falta da participação popular. 113 

Alessandro conselheiro representante do Governo, parabeniza pelo pouco tempo e realização 114 

desse evento, valorizando os presentes, principalmente da comunidade de São João. Muita 115 

discussão e pouco tempo nos grupos. Aproximamos a população e quando chega a discussão 116 

para o consolidado não foi consolidado as políticas de especialidades, mesmo com as pré-117 

estabelecidas, sendo que muitas já estão estabelecidas. Diácono Marcos, parabeniza a 118 

comunidade São João sua participação e a indicação de um membro para participação na 119 

conferência nacional, faltou participação do prefeito, dos vereadores. A falta de indicação e a 120 

divulgação com faixas e banner. Para a próxima edição iniciar o planejamento no mínimo com 121 

um ano, parabéns. Heber representante do governo, primeiramente que a população não tem o 122 

costumo de participar esses tipos de eventos. A cultura de reclamação é muito forte, a 123 

população não mede esforços para ir a mídia reclamar, mas é incapaz de participar de uma 124 

reunião do conselho para reivindicar seus direitos. Incapaz de ir numa conferência de Saúde 125 

exporto suas ideias. Temos que despertar na população o significado de parcerias, para 126 

participar numa reunião de conselho, numa conferência e até ser delegado com direito a voto. 127 

Parabenizou a todos pelo trabalho. Ubaldo representante da área geográfica IV, eu participei de 128 
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as conferências da saúde. Essas tivemos vários prejuízos, o presidente não elegeu a diretoria, 129 

o presidente elegeu a comissão da conferência. Fomos à uma reunião que a gestão exonerou a 130 

secretária de apoio, veja quanto tempo perdido, isso é triste, quando foi verificar o financeiro 131 

cadê. Pela primeira vez não tivemos camisetas, o diz respeito em a comunidade não participar. 132 

Muitos companheiros não vieram. As propostas não apareceram. A comunidade do Aureny foi 133 

composta na última hora. De certa forma por ser de última hora foi bem. Misia, eu quero 134 

parabenizar por colocar todos os eixos. O Conselho Nacional propôs apenas três eixos, porquê 135 

as propostas que saem das conferências das municipais para a estadual. Mais o conselho 136 

pagou um preço. Da conferência que participo o planejamento deve ser a médio prazo. Na de 137 

Guaraí tinha mais de 500 pessoas. A conferência estadual foi estipulada um orçamento de um 138 

milhão. Isso tem que entrar no orçamento da secretaria. Parabenizo a todos. Alana Cress. 139 

Mesmo pelo atropelo, todos somos responsáveis, e avalio que foi muito produtivo, mesmo com 140 

a falta de muitos. É louvável aqueles que acreditam no SUS. Mesmo com a falta de muitos 141 

movimentos sociais foi válida. Esse papel de conselho de informar sobre a necessidade de 142 

participação da população e a importância e a responsabilidade e desse conselho. Em relação 143 

a mídia tínhamos no início a participação do Secretaria de Comunicação que retirou o apoio e 144 

parabenizo a todos pela fala simples da população, Todas as propostas vão para o relatório. 145 

Agradecer a todos, Fesp a secretaria de apoio do conselho. Whisllay, ressaltar o papel das 146 

pessoas. Na gestão pública tudo deve ser previsto com uma certa antecedência. Nossa 147 

avaliação final que o resultado foi muito positivo. A conferência não terminou, essa reunião é 148 

uma miniconferência. Ela foi muito positiva. Eu recebi muita crítica por não ter conhecimento do 149 

processo. Para a próxima deve ter um processo específico para tal. A mobilização nos bairros 150 

foi efetuada esses eventos inicia com 10 e termina com 2, parabéns a todos. Item 07, Informe 151 

das comissões. JOSEANE Aben, Comissão de educação permanente, mês passado foi 152 

enviado duas perguntas da Fiocruz, aos conselheiros municipais, esse curso será em agosto e 153 

os conselheiros não estão respondendo, sim e até agora temos apenas 3 conselheiros, não 154 

podemos perder essa oportunidade, é só responder o link disponibilizado é só relacionar. Item 155 

8 – Informe dos Conselheiros Municipais de Saúde, Marcos, aviso que a 1106 está implantado 156 

a pastoral da idoso, estamos fazendo esse trabalho. Todo dia meia hora de caminhada. 157 

Ubaldo, A unidade de Saúde de Laurides está com algumas portas caindo e os guarda estão 158 

solicitando uma brevidade no conserto e eles estão preocupados com a possibilidade com a 159 

segurança. A Unidade de Saúde do Aureny IV quando será concluída. As visitas nos presídios 160 
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o Diretor esteve nesse conselho solicitando o atendimento dos detentos lá no presídio para 161 

evitar os constrangimentos dos detentos. Whisllay. Parabenizar a organização e a aprovação 162 

da ata da reunião anterior. Marcelino, eu participei na semana passada de um evento sobre a 163 

Palmas solar, eu queria alertar que todos os prédios públicos tenham energia solar em todas as 164 

unidades de saúde. Hoje representa 10 gigas ates, isso necessita investimentos e que o 165 

prefeito está empolgado com essa tecnologia. Joseane, que a diretoria do conselho de 166 

enfermagem foi destituída pela justiça federal, informar que a diretoria do conselho de 167 

enfermagem foi destituída por fraude. Alessandro, que no mês de agosto deve ser reforçado a 168 

divulgação desse dia D. Outra campanha é a de três bicho, articulação das escolas, tracoma, 169 

hanseníase. Marcelino solicita o registro de uma sena de amamentação e que deve ser feita 170 

até aos três anos. Junto com essa campanha a do parto normal para ter essa sena. Informa 171 

sobre a falta de penicilina no mundo, mas em Palmas não está faltando. Item 9 Informe dos 172 

conselheiros locais. Edson presidente do conselho local de São João, agradece a participação 173 

popular e ao incentivo a comunidade em participar no processo, que não perca pelo caminho 174 

essas demandas e a participação da comunidade São João. O Presidente Leonel agradece a 175 

participação de todos com uma presença de mais de 50%, mas o objetivo é chegar a 32 176 

conselheiros, boa tarde a todos, são 17:30 declara encerrada essa reunião e vão em paz. Que 177 

Deus acompanha a todos. 178 


