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Ata da Audiência Pública, para discutir a Prestação de Contas do Sistema Único
de Saúde do Município de Maceió, referente ao primeiro quadrimestre de 2021.

Aos (03) três dias do mês de agosto do ano de 2021, às (09h) nove horas,
será realizada Audiência Pública, que está de acordo com o preconiza o
ato de número 3 de autoria da Mesa Diretora que regulamentou a
realização das Audiências Públicas e Solenidades dessa Casa Legislativa.
Nesse momento o Presidente vereador Dr. Valmir passa a ler o protocolo
que iremos seguir de forma hibrida, onde iniciaremos facultando a palavra
a Diretora de Gestão e Planejamento da Saúde Sra. Sônia Moura que vai
apresentar a prestação de contas da saúde dos recursos públicos,
municipais e federais, onde os demais membros de sua equipe estão
acompanhando essa Audiência de forma online. Nesse momento o Senhor
Presidente convida para compor a Mesa a Sra. Sônia Moura, vereadora
Teca Nelma, Vereador Joãozinho, registrando as presenças dos
vereadores; Francisco Holanda Filho, Samyr Malta e Fernando Holanda.
Essa Audiência está sendo realizada na Câmara Municipal de Maceió,
situado a Rua Sá e Albuquerque Jaraguá, nesta Capital. O Senhor
Presidente passa a palavra a Dna. Sônia Moura, onde a mesma saúda a
todos, em tempo que diz ter o prazer em está nessa Cassa Legislativa
tendo a oportunidade de passar esclarecimentos sobre o desempenho da
rede pública de saúde municipal na Prestação de Contas desse
quadrimestre. Diz que essa prestação de contas se dá dentro das
demandas já existentes em atendimentos na saúde pública municipal e as
que vão aparecendo a exemplo da Pandemia que tivemos que dar um
suporte diferenciado a exemplo das consultas on-line, em tempo que
solicita da equipe técnica da Casa que possa colocar a apresentação no
painel eletrônico do relatório da prestação de contas dentro do
desempenho dos indicadores de saúde, onde são pontuados; a forma
técnica que acompanhamos o processo de serviços que ofertamos na
saúde pública do município junto a Avaliação da PAS 2021, Execução
Parcial da Despesas Decorrentes do enfrentamento ao COVID-19(SarsCov- 2) em 2021 dentre outros serviços em atendimentos como os
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consultórios de rua, palestras e outras ações de atividades com novos
arranjos, com atendimentos em hospital, laboratórios, UPA, CAPS e
unidades de saúdes especialidades, Também tivemos abordagem junto à
população com material educativo, com o Núcleo Ampliado a Saúde da
Família e a saúde mental dos mesmos e com a gerência de atenção
Psicossocial. Em seguida também fala da gerencia de Imunização,
registrando as ações que são realizadas. O Presidente passa abrir espaço
a população de forma on-line e presencial com as entidades e
representantes que estão em Plenário, onde todos fizeram uso da palavra
indagando suas dúvidas e colocando pontualmente seus anseios na
prestação de serviço da saúde pública municipal. Os mesmos em suas
individualidades na realidade de suas regiões, apresentaram a ausência
da saúde básica em alguns bairros. A População também cita a demandas
falta de médicos nas unidades de saúde, bem como a atenção devida a
saúde Mental com a falta da construção de uma política forte para esse
fim. A Dna. Sônia diz que está anotando as solicitações que são devidas,
onde nem todas as perguntas e questionamentos pode responder por não
está em sua governabilidade. Fala que se compromete em levar as
demandas a gestão competente de cada solicitação, em tempo que dentro
de seu conhecimento e não estando incessível as reinvindicações, vamos
e estamos em um processo de transformação na saúde pública municipal,
onde encontramos dificuldades financeiras, deixando claro que todas as
demandas são necessárias. Vereador Francisco Holanda Filho faz uso
da palavra dando sua contribuição nesse momento importante, onde com
respeito a Dna. Sônia Moura, a presença da Secretaria da pasta de saúde
seria de suma importância nessa Audiência Pública de prestação de
contas. Logo após passa a pontuar as demandas, onde destaca sua
preocupação com a saúde mental que esta escarço esse serviço há
tempos e temos que identificar o motivo junto a essa questão. Cita o caso
Pinheiro, onde também externa preocupação com os animais que estão
abandonados na localidade, sendo um desafio esse caso, para essa
gestão e para essa Casa Legislativa, pois o Pinheiro é um território que
pertence ao município de Maceió, em tempo que questiona como está a
UPA da Santa Lúcia. Por fim deixa uma pergunta e reflexão, onde antes se
dizia que o problema da saúde pública seria a indicação dos vereadores
para diretores nas unidades de saúde e agora o problema é qual. A Dna.
Sônia Moura diz que no próximo debate a secretaria Dra. Celia vai estar
presente, onde corrobora com todas as falas ressaltando que estaremos
na luta com todos. Nesse momento os vereadores passam a fazer uso da
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palavra, onde os mesmos fazem cobranças para melhorias, com a
intenção de colaborar para um bom trabalho da gestão atual em prol da
população como um todo. Vereadora Teca Nelma fala que o relatório está
vago em suas explicações junto as diretrizes das ações da saúde pública
municipal, discorrendo também a questão financeira e como é realizada a
divisão da mesma. Também dentro dos gráficos os gastos não foram
detalhados, apenas o do SUS Covid foi detalhado e esperamos que toda a
prestação de contas seja detalhada e explicada com medidas de dados
qualitativos e quantitativos. Por fim faz questionamento, quem faz a
auditoria da saúde pública. Vereador Joãozinho corrobora com a fala da
vereadora Teca Nelma em suas observações, em tempo que também
lamenta que a Secretaria Celia não esteja presente. Passa a discorrer
sobre vários temas e demandas a exemplo do Cora que infelizmente só se
recebe reclamação no funcionamento do mesmo com filas para que a
população possa ser atendida. A Dna. Sônia diz não ter compromisso com
erro, onde vamos buscar trazer mais esclarecimentos sobre a prestação
de contas de forma que a mesma passe a ser entendida. Em seguida
solicita dos vereadores que tragam também ideias para um entendimento
sobre o tema em questão. Cita o subfinancia mento do SUS discorrendo
sobre o mesmo de forma universal. Passa a discorrer a forma de
financiamento deturpada e temos que conviver com essa realidade. Fala
que podemos sim fazer uma nova formatação de apresentação e vamos
marcar um outro momento para os esclarecimentos devidos a essa Casa e
a População como um todo, onde retifica as falas dos vereadores que o
antecedeu e espera que seus questionamentos e os questionamentos
desse vereador, dos representantes de entidades e da população como
um todo sejam dadas as respostas devidas. Vereador Fernando Holanda
pedi o entendimento da ausência da Secretaria Celia, onde a mesma no
próximo encontro vai se fazer presente. Em seguida ateve-se a saúde
mental, onde de fato estamos em um momento de uma necessidade real
com a mesma e espera que venhamos a ter mais profissionais dessa área.
Para concluir solicita sensibilidade de todos para buscarmos as melhorias
devidas na parte da saúde e da educação junto a defesa civil para saber a
retribuição da população do Pinheiro e que tenhamos conhecimento do
número real da nossa população para termos um norte de ações para o
bem comum de todos, bem como temos que ter um olhar preocupante e
atento aos animais. Vereador Samyr Malta faz questionamento se está
tendo uma programação para uma política da saúde com celeridade de
atendimento e de realização de exames. Ressalta a todos que a saúde é
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urgente e quase em todos os casos não dá para esperar, passando a citar
a importância da política da saúde preventiva, que torna os gastos da
saúde pública mais barata. Sra. Regina Presidenta do Conselho Municipal
de Saúde traz esclarecimentos através de resolução referente a saúde
mental, passando a ler a mesma de forma on line que vão trazer
melhorias, em tempo que discorre sobre outras resoluções, colocando o
Conselho a disposição de todos. A Dna. Sônia discorre suas
considerações finais junto ao tema em questão, se comprometendo com
todos junto aos esclarecimentos devidos. Passa a pontuar cada
questionamento de cada fala, registrando empenho de recurso da
Deputada Federal Tereza Nelma para essa pasta. Também registra que já
estamos normalizando os medicamentos, fraldas, bem como discorre
sobre a contratação de mais profissionais da saúde e vamos nos debruçar
junto a saúde mental. Por fim fala que o Prefeito JHC tem a intenção de
melhorias como um todo na saúde pública, bem como a intenção do nosso
prefeito e do funcionamento do Corujão da saúde, a telemedicina que vai
facilitar e otimizar o tempo dos profissionais garantido a resolutividade,
onde garante que o nosso Prefeito JHC está imbuído de intenção de
melhorias na saúde pública como a nossa secretaria Dra. Celia e todos
seu corpo técnico que tem compromisso com os usuários. O Senhor
Presidente agradece a presença de todos, onde estamos vendo a forca do
SUS (Sistema Único de Saúde), onde fala em nome dessa Casa
Legislativa que se coloca à disposição dessa causa e espera que o Estado
também faça parte dessa discussão e que venhamos a ter recurso das três
esferas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente Audiência
Pública, Maceió 03 de setembro de 2021. João Antônio Leite de Cerqueira
– Chefe de Divisão de Redação de Atas e Debates.

