Conselho Municipal de Saúde
Salinas da Morgorida-BA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SALINAS DA MARGARIDA

Ao vinte e um dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o
Conselho Municipal de Saúde às nove horas na Prefeitura Municipal, na sala de
licitações. Estavam presentes o Sr. Everaldo de Oliveira Assis — Presidente do CMS, Ivan
Santana Cunha, Vice-presidente do CMS, Leostoni Araújo Secretário Executivo do CM,S,
Stefanson Tales Teixeira dos Santos representante da Associação LGBT Cores de Salinas,
Jumário dos Santos Falcão representante da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Rosiel Sousa França representante dos Agentes Comunitários de Saúde, Rita Maria
Souza Costa Chaves representante dos profissionais de saúde e o Sr. Francisco José de
Pereira Santana - Secretário Municipal de Saúde. A Reunião teve início com a apresentação do Sr. Edson Moura, contador do Município. Ele iniciou a explanação
falando da facilidade que hoje existe com a lei da transparência, que todas as contas e
documentos públicos estão disponíveis para qualquer cidadão na internet. Seguiu a
reunião explicando como funcionam os demonstrativos da prestação de contas
quadrimestral, exemplificando onde é aplicado cada recurso seus códigos e as fontes.
Entre eles o recurso destinado ao CMS, o Secretário de Saúde fala com o contador que
depois é necessário conversar para saber ao certo onde esse recurso destinado ao
Conselho pode ser utilizado. O Sr. Edson Moura fala que atualmente o Município gasta
mais de um milhão com a saúde, e que para um Município com o porte do nosso- é
complicado, e que não sabe até quando a gestão conseguira manter esse padrão, e que
isso só é possível graças a austeridade da administração pública, que trata a máquina
pública com muita responsabilidade. Fica acordado que a contabilidade irá entregar ao
CMS ainda no mês de janeiro a prestação de contas da Secretaria de Saúde do terceiro
e último quadrimestre do ano em curso. O Secretário de Saúde fala que o Ministério
Público passou em TAC, notificando o município acerca das contratações, e que o
município terá que em menos de sessenta dias demitir os funcionários contratados e
convocar processo seletivo simplificado para ocupar as vagas em várias áreas do
município. Aproveitando o ensejo fala que o município contratou uma empresa para
realizar as reformas nas Unidades de Saúde, e que acredita que a primeira a ser
contemplada será a unidade da Conceição, que essas reformas são extremamente
necessárias até mesmo por conta da instalação do Prontuário Eletrônico do Cidadão —
PEC. O Presidente do Conselho fala que junto com o Vice tem feito constantes visitas, a
diversos setores da saúde, incluSive, observando o Centro de Abastecimento
Farmacêutico - CAF, observando o estoque e distribuição dos medicamentos. A próxima
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reunião do Conselho fica marcada para o próximo dia vinte e cinco de janeiro de dois
mil e dezenove. Não havendo mais nada digno de registro eu Leostoni Araújo Aragão,
lavro a sguinte at ue após lida e aprovada segue assinada por mim e por quem de
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