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Ata da Audiência Pública para a prestação de contas do sistema único de saúde
(SUS) em Maceió - 2º quadrimestre de 2021.

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 09h (nove
horas) sob a presidência do vereador Valmir Gomes, reuniu – se na
Câmara Municipal de Maceió situada na Rua Sá e Albuquerque número
564, bairro Jaraguá para a prestação de contas do sistema única de saúde
(SUS). O senhor presidente explanou acerca do relatório do gestor SUS
que deverá destacar dentre outras informações sobre o montante e fontes
de recursos aplicados, auditorias concluídas ou iniciadas no período e
ofertas e produção de serviços na rede assistencial própria contratada ou
conveniada. A mesa diretora foi composta pelos senhores: Célia
Fernandes – secretária municipal de saúde. Ivan Vasconcelos de
Carvalho – secretário municipal de Governo e o vereador Aldo
Loureiro. Foram registradas as presenças dos vereadores: Alan Balbino,
Francisco Filho, Fernando Holanda (on – line), Joãozinho, José
Marcio Filho, João Catunda, Luciano Marinho, Leonardo Dias e
Siderlane Mendonça (on – line). Facultada a palavra para os
componentes da mesa diretora fez uso a doutora Célia Fernandes onde
agradeceu pelo convite para comparecer a esta Casa e ressaltou a ação
com o corujão da saúde que hoje estará na unidade de saúde Antônio de
Pádua. Em seguida, o senhor Ivan Vasconcelos de Carvalho
cumprimentou os membros deste parlamento e destacou a transparência
na atual gestão. Agradeceu pela oportunidade de esclarecer como o
município tem transformado a saúde. Após, a senhora Sônia Moura responsável pelo planejamento de saúde em Maceió, apresentou slide do
relatório de gestão do 2º quadrimestre /2021 de acordo com a portaria nº
2.135 de 25 de setembro/2013 em seu artigo 7º: montante de fontes de
recursos aplicados no período; auditorias realizadas; execução de
programação anual de saúde. Receitas arrecadadas por grupo de
financiamento – FNS. Receita arrecadadas via fundo nacional de
saúde entre janeiro a agosto de 2021. Percentual das despesas
empenhadas e pagas em relação ao recurso atualizado. Recursos
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para enfretamento da COVID – 19. Execução orçamentaria das
despesas diante do enfretamento da Covid – 19. Execução da
programação anual de saúde PAS. Principais eixos 1 e 2 (diretriz e
desempenho). Nesse momento foi passada a palavra para os
representantes da sociedade civil organizada apresentar as suas
indagações e reivindicações, os senhores: Passes Gama – presidente do
sindicato dos trabalhadores da saúde do município de Maceió.
Alesandro Fernandes – vice-presidente do SINDSAÚDE. Léo Santana
– vereador comunitário do bairro Jacintinho. Mario Farofa –
comunidade do Jacintinho. Ana Lúcia Moura – agente de saúde.
Alisson Cardoso – membro do conselho gestor de saúde. Leonice
Cardoso – líder comunitária do bairro Bebedouro. Jeane Andrade –
membro da associação dos Parques dos Caetés. Hoger Venenoso –
líder comunitário do bairro Mutirão. Alessandra Hora – associação
família dos anjos. José Antônio – membro da associação do bairro
Jardim Petrópolis. A seguir, o vereador Leonardo Dias, deu testemunho
da realidade da saúde pública no município de Maceió onde tem realizado
visitas nas unidades de saúde a exemplo do CAF onde identificou a falta
de vários medicamentos. Lamentou que até o momento as promessas do
Governo para a melhorias na saúde ainda não tenha acontecido. Em
seguida, o vereador Francisco Filho, discordou o que tem sido dito que, o
problema da saúde estaria nas indicações pelos vereadores. Os
vereadores não indicaram e o problema persiste. A questão não está na
indicação mais sim que funcione e citou um caso ocorrido onde houve um
processo de mudança para solucionar o problema. Solicitou a secretária
municipal de saúde providências para a falta de medicamentos nas
unidades de saúde como também investimento nos CAPS especificamente
a saúde mental, além do aumento do número de médicos nas unidades.
Trouxe a preocupação também com relação a falta de estrutura nas
habitações construídas na parte alta da cidade dentre outras necessidades
recebidas por este vereador. Colocou o seu gabinete a disposição da
população e deu por encerrada a sua fala. Após, o vereador João
Catunda, registrou a passagem dos dez anos do apagão da GDE e teceu
comentário sobre a fala do vereador Siderlane Mendonça destinada a este
vereador referente uma folha de servidores fantasma lotados na pasta da
saúde pública. Finalizando solicitou a secretária de saúde informações
sobre os dados citados. O vereador Joãozinho, pontuou algumas
situações onde tem feito solicitações referente as unidades de saúde João
Macário no bairro Santos Dumont e outros. Bem como que os recursos do
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SUS seja bem empregado. A viabilização do castra móvel e a questão da
judicialização. O vereador Fernando Holanda, pediu providências para a
compra de medicamentos que estão em falta nas unidades de saúde como
também uma força tarefa para redirecionar a população para os pontos de
atendimentos facilitando o deslocamento dos mesmos. Deixou sua opinião
quanto os funcionários precarizados onde há quem cumpre o seu horário
de trabalho. O senhor presidente passou a palavra para a senhora Sônia
Moura responder as indagações apresentadas e suas considerações
finais. Agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a audiência.
Do que, para constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino.
Maceió, 03 de dezembro de 2021. Maria Jairivane Sena da Silva Redatora de Atas e Debates.

