Ata da Audiência Pública para Prestação de Contas do SUS referente o 1º, 2º e 3º
Quadrimestre/2016.

Aos (16) dezesseis dias do mês de maio do ano de 2017, às (9h) nove
horas sob a presidência da vereadora Fatima Santiago, 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 referente o 1º, 2º e 3º quadrimestre/2016.
Declarado aberto à audiência a senhora Presidente convidou para compor
a mesa dos trabalhos os senhores: Tereza Nelma – vereadora. Nadja
Tenório Marinho – Secretária Adjunta de Saúde e Sônia de Moura –
Diretora de Planejamento da Secretaria de Saúde. Foi registrada a
presença do vereador Ronaldo Luz. A senhora Presidente, solicitou a
todos para em posição de respeito ouvir a execução do Hino Nacional.
Facultada a palavra para os membros da Mesa Diretora, fizeram uso os
senhores: Sônia de Moura – Diretora de Planejamento da Secretaria de
Saúde – apresentou slide intitulado ‘’ Acesso e acolhimento com
qualidade: Um desafio para o SUS. Destacou e teceu explicações sobre: o
processo de planejamento em saúde. Relatório de gestão – 1º, 2º e 3º
quadrimestre/2016. Montante e fonte dos recursos aplicados até o 3º
quadrimestre/2016. Tabelas 2, 3 e 4. Avaliação das PAS/2016.
Principais Ações realizadas. Reformas das 15 unidades básicas de
saúde em 2016. Construções de unidades básicas de saúde em 2016.
Estruturação das unidades básicas nas unidades de saúde. Listagem
dos 29 indicadores que estamos trabalhando. 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. Assistência
farmacêutica. Vigilância em saúde. Gestão em saúde. Auditorias
realizadas e Listagem geral de várias ações desenvolvidas. A senhora
Presidente, lamentou pela realização de várias ações sem que haja
avanços, citando a superlotação no HGE e o trabalho realizado pelo

programa da família onde vê a necessidade de formação continuada dos
profissionais. A seguir, Tereza Nelma – vereadora – lamentou a ausência
nesse debate de várias instituições que cobram ações para a saúde,
citando alguns grupos de watsap. Passada a palavra para a sociedade civil
organizada, fizeram uso da tribuna os senhores: Anita – representando a
APECAN. Andréia Barbosa – Gerente das doenças crônicas da
Secretaria de saúde. Gilvanete Brandão – Agente comunitária de
saúde e Flávia Melro – Diretora da Gestão de Saúde. A senhora
Presidente, convidou os membros da Mesa Diretora para fazer as suas
considerações finais, onde responderam de forma satisfatória as
indagações e reivindicações apresentadas. Após, o vereador Ronaldo
Luz, trouxe a consciência de todos quanto à realidade da saúde no
município de Maceió onde este vereador comentou com o secretário
municipal de saúde que o PSF precisa funcionar do jeito que foi escrito. A
senhora Presidente, solicitou a todos para em posição de respeito ouvir a
execução do Hino da cidade de Maceió e deu por encerrada a audiência.
Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino.
Maceió, 16 de maio de 2017. Maria Jairivane Sena da Silva - Redatora de
Atas e Debates.

