Ata da Audiência Pública sobre a Prestação de Contas do SUS – 1º
Quadrimestre /2017.

Aos (20) vinte dias do mês de junho do ano de 2017, às (09h) nove horas
sob a Presidência da vereadora Fatima Santiago e Propositura da Mesa
Diretora, reuniu – se a Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça
Marechal Deodoro da Fonseca, número 376 (trezentos e setenta e seis)
nesta Capital para a Prestação de Contas do SUS –
Quadrimestre/2017. Declarada aberta a audiência a senhora Presidente
convidou para compor a mesa dos trabalhos os senhores: Sônia Moura –
Representando a Secretaria Municipal de Saúde. Nadja Tenório
Marinho – Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde.
Vereador Francisco Holanda Filho. Facultada a palavra para a Mesa
Diretora fez uso os senhores: Sônia Moura – Representando a
Secretaria Municipal de Saúde – apresentou slide referente à prestação
de contas do SUS do 1º quadrimestre /2017 no tocante: montante e fonte
de recursos aplicados; receitas arrecadadas; tabela - 02 por bloco de
financiamento; tabela – 03 comparativos de recurso orçado; avaliação
da PAS 2017; avaliação da PAS 2016 – 3º quadrimestre; desempenho
dos indicadores de saúde; principais ações realizadas no
quadrimestre a exemplo da estruturação da atenção básica, rede
cegonha, organização da rede de atenção às doenças crônicas, rede
de cuidados a pessoa com deficiência, rede de urgência e
emergência, rede psicossocial, reordenamento da atenção
especializada ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica,
vigilância em saúde e as auditorias realizadas. A senhora Presidente,
enalteceu o trabalho do setor de planejamento da secretaria de saúde e
ressaltou a atenção do Prefeito a essa pasta onde verificou na explanação
metas que esta vereadora sempre cobrou e hoje foram inclusas. Com
relação à mamografia e citologias lembrou que o Ministério da Saúde
preconiza que se faça os exames preventivos em mulheres entre
cinquenta e sessenta anos onde esta vereadora defende a faixa etária
antes dos quarenta anos haja vista já ter encontrado casos em estados

avanços nessa faixa. Quanto à gravidez precoce defende um trabalho de
execução inclusive nas escolas, além de um diálogo aberto junto aos pais,
dentre outros comentários que fez com relação à explanação. Após, o
Vereador Francisco Holanda Filho – pediu entendimento a algumas
questões apresentas na explanação a exemplo das receitas,
contratualizações, percentuais de farmácias onde tem recebido
reclamações de servidores, saúde bucal onde percebe melhoras apesar da
necessidade de mais avanços, questão do centro de controle de zoonoses
onde também tem recebido bastantes reclamações e por fim gostaria de
entender a questão dos PSF e demanda onde está havendo certo temor
dentro do funcionalismo quanto o futuro dos PSF. Diz que percebe – se
uma melhora na saúde e quer contribuir para os avanços. Ressaltou que
hoje o PP tem o comando do Ministério da Saúde, com isso este vereador
como membro deste partido pode contribuir nas discussões e justificou a
sua saída do plenário nesse momento para um compromisso já agendado
com o Prefeito. Em seguida, Nadja Tenório Marinho – Secretária
Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde – falou do estudo para a
realização das obras nas unidades de saúde e com relação à
contratualizaçao diz que está pensando na população e não no privado e
concorda com a necessidade do crescimento na atenção básica. A seguir,
Vinícius Teixeira – Coordenador das Farmácias – registrou o trabalho
realizado para a regularização no abastecimento dos medicamentos,
tecendo comentário sobre a questão. Em seguida, Fernanda Rodrigues –
Representando o Centro de Controle da Zoonose – registrou a parceria
com o CESMAC para o abrigo de animais bem como a assinatura do
termo de ajuste de conduta e fez observação quanto o custeio para a área
de vigilância sanitária na prevenção. A senhora Presidente, convidou os
membros da Mesa Diretora para as considerações finais onde
responderam de forma satisfatória as reinvindicações apresentadas.
Agradeceu a presença e convidou a todos para em posição de respeito
ouvir a execução do Hino da cidade de Maceió, dando por encerrada a
audiência. Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e
assino. Maceió, 20 de junho de 2017. Maria Jairivane Sena da Silva Redatora de Atas e Debates.

