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Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, no Auditório da Se-16 

cretaria Municipal de Saúde do Município de Salvador, teve inicio a Tricentésima No-17 

nagésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, rea-18 

lizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Salvador, localizado 19 

na Rua da Grécia, número três, Edifício Caramuru, nono andar, no bairro do Comercio. 20 

Abertura realizada pelo vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde Djalma Bas-21 

tos Rossi (SINDSAÚDE - Rede Pública) com a primeira chamada quatorze horas e a 22 

segunda chamada as quatorze e trinta com os seguintes pontos de pauta: primeiro pon-23 

to de pauta: Informes da mesa com dez minutos de duração; segundo ponto de pauta: 24 

Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao 25 

primeiro quadrimestre de dois mil e treze; terceiro ponto de pauta Apresentação do 26 

SAMU UM NOVE DOIS; quarto ponto de pauta: Apresentação do Projeto do Carna-27 

val dois mil e quatorze da Secretaria Municipal da Saúde; quinto ponto de pauta: o que 28 

ocorrer; Todas estes, com duração de apresentação prevista de vinte minutos. Após a 29 

realização de chamada nominal por parte do vice-presidente do Conselho Municipal de 30 

Saúde do Município Djalma Bastos Rossi (SINDSAÚDE - Rede Pública) e verificada 31 

a existência de quorum, teve inicio a referida reunião. Transmitida a palavra ao presi-32 

dente do Conselho Municipal de Saúde de Salvador o conselheiro Marcos Antonio 33 

Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) iniciou sua fala chamando o conselheiro 34 

Mateus Araujo Ribeiro Dias (CROBA), para tomar posse na condição de suplente e 35 

assinatura do referido termo,assim como a conselheira titular Liliane Elze Falcão Lins 36 

Kusterer (CROBA), também o conselheiro Nestor José Maria Neto (SMS) como su-37 

plente, representando o segmento gestor e assinatura do termo de posse, em substituição 38 
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à conselheira Rosa Virginia Rosenberg Oliveira Fernandes (SMS) ao mesmo tempo 39 

em que sinalizou a significativa contribuição da mesma para o Conselho Municipal de 40 

Saúde de Salvador, após a assinatura dos referidos termos o presidente do Conselho 41 

Municipal de Saúde de Salvador conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Ins-42 

tituto Kutala ’Nleeke) deu as boas vindas ao conselheiro Nestor José Maria Neto 43 

(SMS) e registrou as presenças das senhoras Rosa Virginia (SMS) e doutora Paula (De-44 

fensoria Pública), a senhora Lia e também o gestor do Fundo Municipal de Saúde, se-45 

nhor Jerônimo. Ao mesmo tempo em que agradeceu a presença dos conselheiros distri-46 

tais de saúde que se encontravam presentes. Dando inicio aos informes. O primeiro tra-47 

tou da reforma das instalações do Conselho Municipal de Saúde, a extensão do prazo da 48 

referida reforma de dez para trinta dias. Informou a atual localização da sede do Conse-49 

lho Municipal de Saúde na sala da DGAA (Diretoria de Monitoramento das Ações) ao 50 

mesmo tempo em que agradeceu a acolhida da referida diretoria na pessoa do senhor 51 

Nestor Neto (SMS- Secretaria Municipal de Saúde ) e esclareceu os motivos apresenta-52 

dos para a demora na conclusão da reforma com uma previsão para a entrega até o car-53 

naval deste ano de dois mil e quatorze. Dando continuidade aos informes, apresentou o 54 

projeto de acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde durante o Carnaval dois 55 

mil e quatorze, para o fortalecimento do SUS. O presidente do Conselho Municipal de 56 

Saúde o conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) 57 

apresentou o projeto do carnaval dois mil e quatorze,assim como a logomarca e o mate-58 

rial de divulgação da campanha do mesmo, para apreciação e aprovação dos presentes. 59 

Após a avaliação do material e logomarca, foi escolhida uma delas. Outro informe foi 60 

referente ao dia Internacional da Mulher; a parceria estabelecida entre o Conselho Mu-61 

nicipal de Saúde de Salvador e o Sindicato dos Comerciários para a realização de uma 62 

Feira de Saúde da Mulher Idosa na área em frente ao Shopping Iguatemi. Por ultimo 63 

sinalizou a necessidade do funcionamento das comissões, ressaltou a necessidade de 64 

resolução em coletivo o que de fato, é o maior propósito deste colegiado. Dando conti-65 

nuidade a sua fala, passou as apresentações. Realizada pelo Secretário de Saúde, o Con-66 

selheiro Jose Antonio Rodrigues Alves (SMS – Secretaria Municipal de Saúde), a a-67 

presentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, refe-68 

rente ao primeiro e segundo quadrimestre de dois mil e treze. Após apresentação do 69 

mesmo foi retomada a fala pelo presidente do Conselho de Saúde do Município e 70 

transmitido-a aos conselheiros inscritos para as devidas colocações, sendo iniciada pelo 71 

conselheiro Aristóteles Vigas de Almeida (Grupo Vontade de Viver) que após cumpri-72 

mentar a todos, sinalizou a situação atual de crise em que vive o Hospital Espanhol oca-73 



 3

sionando um mau atendimento, continuando, questionou se há previsão para redução 74 

nos valores gastos em aluguel para posterior investimento destes valores no atendimento 75 

a população, sugeriu aquisição de uma sede própria para a Secretaria Municipal de Saú-76 

de ou através de um pacto com a União. Em seguida foi transferida a fala ao conselheiro 77 

Humberto Costa (Associação Municipal de Saúde – A.M.S.N.U.) que solicitou o envio 78 

antecipado das apresentações a serem realizadas durante as reuniões aos conselheiros, 79 

para análise anterior e melhor acompanhamento das mesmas, o mesmo continuou per-80 

guntando se dirigindo ao Secretário de Saúde do Município de Salvador, questionando a 81 

legalidade da aplicação dos recursos do fundo. Continuou salientando que gostaria de 82 

ver nas apresentações, dados referente aos atendimentos e cirurgias que foram realiza-83 

dos nos estabelecimentos e hospitais contratualizados, na alta e média complexida-84 

de,assim como os medicamentos, se  está sendo cumprido o que foi proposto,concluindo 85 

com isso a sua fala.Com o termino da fala do referido conselheiro, o presidente do Con-86 

selho Municipal de Saúde Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nlee-87 

ke),retomou a fala esclarecendo  que foram encaminhados a todos os conselheiros os 88 

relatório de gestão tanto do primeiro, quanto do segundo quadrimestre através de e-mail 89 

faz mais de seis meses.Que esta etapa não se destina a aprovação do conselho, mas, a 90 

recomendação.Em seguida, passou a fala ao conselheiro Edmilson Silva Cruz (Conse-91 

lho Comunitário  Jovens em Ação). O mesmo saúda aos presentes ao mesmo tempo em 92 

que sinaliza aos presentes a necessidade de ações interligadas entre os Conselhos Muni-93 

cipais e Distritais, para avaliar e tentar sanar as demandas de saúde da cidade. Dirigin-94 

do-se ao Secretário de Saúde do Município de Salvador, o mesmo informou que como 95 

funcionário lotado no Ministério Público do Trabalho; fato que possibilita ao mesmo ter 96 

acesso a acompanhar as demandas referentes ao TAC sinalizou a sua preocupação com 97 

este processo de mão de obra temporária não só na Prefeitura, mas também no Estado. 98 

Declarou que crê que a mão de obra temporária deve ser reduzida para que haja redução 99 

da precarização do serviço público. Continuou declarando a necessidade de o Conselho 100 

ficar atento a estes processos, acompanhando-os para que haja uma saúde de qualidade 101 

em nosso Município. Finalizando, o mesmo sinalizou a necessidade de um serviço de 102 

oftalmologista e um escovodromo para a feira que será no posto de saúde que atende a 103 

região do Conjunto Habitacional Lagoa da Paixão. Finalizada a sua fala, foi transmitida 104 

a fala ao conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paró-105 

quia São Daniel Comboni – Sussuarana) que se dirigindo ao Secretário Municipal de 106 

Saúde do Município, solicitando que o mesmo ajude a entender os atendimentos no 107 

Hospital Aristides Maltez, no que tange aos atendimentos a outros municípios, qual a 108 
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contribuição que estes municípios têm realizado. Também salientou que o volume de 109 

recursos do tesouro aplicado na saúde cresceu significativamente, em contrapartida o 110 

surgimento de despesas que antes não eram agregadas. Que estes recursos devem estar 111 

fortalecidos na questão do atendimento ao cidadão. Que o município deveria ter uma 112 

estrutura própria para poder garantir os serviços, que há um incremento muito forte na 113 

de estrutura somada aos serviços de saúde de Salvador. Que imagina que o município 114 

deve fornecer a estrutura física, para que a contrapartida do município deve ser em ser-115 

viço direto ao cuidado e não na estrutura. Sinalizou também que apesar de ser informa-116 

do a valor destinado ao enfrentamento da tuberculose, por parte do Ministério da Saúde, 117 

não visualizou a demonstração no cuidado a população fragilizada do Subúrbio, São 118 

Caetano e do sistema carcerário de Mata Escura. Dando continuidade às falas foi trans-119 

mitida ao conselheiro Mateus Araujo Ribeiro Dias (CROBA) que solicitou sanar uma 120 

duvida sobre disparidade de valores, destinados a alta e média complexidade, o que foi 121 

esclarecido de imediato pelo Secretário de Saúde, também sugeriu aos presentes a for-122 

mação de uma comissão para melhor acompanhamento destas informações devida ao 123 

fato de sua importância e ao pouco tempo disponível para exposição e analisá-las. Con-124 

cluída a fala do Conselheiro Mateus Araujo Ribeiro Dias (CROBA) o presidente do 125 

conselho Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) sinalizou ao 126 

mesmo que esta comissão já existe, sendo uma das que se vem tentado revitalizar. Con-127 

tinuando as falas foi transmitida a fala ao conselheiro Antonio Marcos Almeida Sam-128 

paio (Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias) que após cum-129 

primentar os presentes, registrou que pela primeira vez não houve pendência de forma-130 

ção de quorum, que a discussão do primeiro e segundo quadrimestre de dois mil e treze, 131 

já atrasado, que a discussão fica um pouco passada. Também que não viu no relatório 132 

do Secretário, o recurso do Conselho, assim como da discussão da parte educativa. 133 

Também sinalizou a necessidade de rever as comissões e fortalecimento das mesmas. 134 

Sinalizou a necessidade de acompanhamento efetivo por parte dos conselheiros respon-135 

sáveis por cada hospital contratualizado. Sugeriu reunir a todos os que estão realizando 136 

esse acompanhamento se reunir antes das apresentações para melhor discussão para 137 

qualificar o debate. Retomando a fala o presidente de conselho esclareceu a rotina de 138 

solicitação de fala, por parte dos presentes, conforme o regimento, ressaltando que serão 139 

concedidas as falas que não estão inseridas na pauta além dos que não são conselheiros 140 

municipais no ponto de pauta final que seria o que ocorrer. Ao mesmo tempo realizou a 141 

fala a que se encontrava previamente inscrito, dizendo que de fato a gente cumpre em 142 

parte uma agenda em que precisa fiscalizar mais. Mas, que também que precisamos 143 
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fazer audiências públicas, para que isso seja discutido com a sociedade, que a idéia é 144 

que possa levar para o Fórum Permanente de Conselheiros, lançado na semana anterior 145 

e que lá sirva também de audiência pública para que possa ouvir e quando ocorrer o 146 

processo de aprovação do relatório de gestão que já está próximo de ser encaminhado 147 

para o conselho, possa ter realizado a escuta dos distritos para que possamos ver a qua-148 

lidade da prestação do serviço, se de fato foi implementado, para que o mesmo seja in-149 

tegro e de qualidade com a população assistida com qualidade. Em seguida ressalta a 150 

necessidade de priorização da atenção básica. Que verificou que a maioria dos recursos 151 

foram destinados a media e alta complexidade, que boa parte foram recursos federais e 152 

destinadas as filantrópicas, em detrimento do serviço que é próprio e que quando há 153 

atraso as mesmas paralisam os atendimentos, que precisamos fortalecer o que é próprio 154 

criando clausulas dentro dos contratos para cumprimento dos mesmos para melhor a-155 

tendimento da população. Por ultimo sinalizou que ficou feliz em ver que o município 156 

está investindo mais, que na gestão anterior que sempre via que as verbas federais era 157 

que mandava mais recursos, que há uma mudança. Sinaliza a necessidade de saber os 158 

resultados das auditorias realizadas. Finalizou passando a palavra para o secretário de 159 

saúde, para responder aos questionamentos apresentados. O mesmo começou respon-160 

dendo ao conselheiro Aristóteles Vigas de Almeida (Grupo Vontade de Viver) que a 161 

questão do Hospital Espanhol que presta serviço ao SUS de forma significativa que o 162 

mesmo realizou contratos com o Estado e com as Universidades, ao mesmo tempo in-163 

forma que encontrou uma divida com o referido hospital. Informou que para resolução 164 

do problema foi discutido entre a gestão atual, a procuradoria, o hospital a possibilidade 165 

de um empréstimo junto a caixa econômica, o que foi realizado que este empréstimo 166 

fosse quitado por parte da Secretaria, o que foi realizado, quitando parcialmente  com 167 

isso os compromissos deste referido hospital para possibilitar continuidade nos atendi-168 

mentos. Que a divida atual do município de salvador vencida com o Hospital Espanhol 169 

encontra-se em torno de quatrocentos mil reais. Que a noticia que tem da situação do 170 

Hospital Espanhol que ele tem conhecimento por parte de uma comissão que o visitou é 171 

que o Hospital Espanhol encontra-se em debito com a Caixa Econômica Federal. Em 172 

resposta ao questionamento referente aos alugueis, respondeu que há grande dificuldade 173 

com os alugueis com os imóveis, e que todos os contratos foram avaliados e que é muito 174 

difícil ter um prédio disponível para a estrutura da Secretaria, que este prédio atende a 175 

estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, sinalizou que atualmente a relação custo 176 

benefício é satisfatória, que já há um projeto dentro do plano estratégico da prefeitura 177 

para a construção de um Centro Administrativo. Dando continuidade as respostas, se 178 
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dirigindo ao conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal de Saúde – 179 

A.M.S.N.U.) concordando com o mesmo quanto a apresentação. Afirmou que ele só 180 

teve conhecimento da mesma pouco antes de realizá-la. Porém, colocou a disposição 181 

dos presentes para posterior consulta. Em resposta ao questionamento quanto a legali-182 

dade da aplicação dos recursos, o mesmo informou que crime seria não aplicar, que é 183 

uma maneira de proteger o dinheiro publico, cabe apenas aos órgãos de controle acom-184 

panhar estas ações. No que diz respeito à OSID (Obras Sociais Irmã Dulce), este passou 185 

para a gestão a estadual desde dois mil e doze. Quanto a produção de serviço, isto é um 186 

dado universal, se qualquer um dos presentes abrir o sistema DATASUS, será possível 187 

ver quanto cada entidade de Salvador e da Bahia produz de internamento, de  ambulató-188 

rio e distribuído por atividade. Que é algo transparente pelo informado pelo DATASUS, 189 

que qualquer conselheiro pode fazer parte da comissão de avaliação de contratos, que 190 

esta avaliação é realizada a cada três meses. Continuou informando que esta atividade é 191 

auditada, que os sete convênios são auditados pelo Ministério da Saúde, que os incenti-192 

vos têm um método próprio para serem alocados ano a ano; portanto não há possibilida-193 

de de alocar um incentivo a contratualização que não tenho sido registrado no DATA-194 

SUS e que tenha consenso nacional para se ampliar esses recursos. No que diz respeito a 195 

medicamentos, responde que tudo o que foi adquirido pelo município de Salvador foi 196 

aquilo que foi pactuado. Continuou respondendo que dentro da atenção básica há uma 197 

lista pública anualmente pactuada pelos gestores, publicada e do conhecimento de to-198 

dos. São aqueles os medicamentos cuja obrigatoriedade é determinada, sendo uma parte 199 

obrigação do Município, outra parte do Estado e alguns medicamentos específicos são 200 

de obrigação do Ministério da Saúde. Esta pactuação é anual e é pública. Explicou al-201 

guns aspectos do processo de reposição e fornecimento de medicamentos que foram 202 

necessários serem realizados para que não houvesse falta nos postos, utilizou como e-203 

xemplo a reposição da Insulina. Respondendo a outro questionamento; informa que a 204 

Câmara de vereadores já recebeu os relatórios do primeiro e segundo quadrimestre, que 205 

não tem ascendência sobre a pauta da Câmara, quanto a mão de obra temporária como 206 

agentes de higienização, de portaria, algumas atividades na área de vigilância, motoris-207 

tas, não existe a nível nacional, estatização destes processos. Que isso já é quase um 208 

consenso nacional e que estes contratos para estas categorias profissionais têm a anuên-209 

cia das suas respectivas representações sindicais. No que diz respeito aos contratos ter-210 

ceirizados, afirmou que não há nenhum profissional com este vinculo indicado pelo 211 

gabinete do secretario de saúde, questionamento realizado pela conselheira Justina 212 

Santana da Silva (CEAPLER). Quanto ao vínculo, REDA o mesmo esclareceu que 213 
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estabeleceu um acordo com o Ministério Público que só retiraria o profissional presta-214 

dor de serviço, no momento que o profissional que passou no concurso comparecer ao 215 

trabalho, para que não haja prejuízo à assistência, que tem sido comum a dificuldade 216 

dos concursados de adequarem aos locais de trabalho a que têm sido designados, que 217 

após esta adequação o mesmo desliga o profissional terceirizado. Continuou sua fala 218 

informando que o TAC, REDA administrativo não está sendo substituído, que a solici-219 

tação agora ou substitui por contrato, se realiza um novo REDA, afirma que se substitu-220 

ir por contrato sairá muito mais caro, que é a favor da realização de um novo REDA 221 

para transformação do vinculo destes profissionais que estão trabalhando como terceiri-222 

zados há treze anos em REDA, até as suas aposentadorias. No que diz respeito ao ques-223 

tionamento do conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da 224 

Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) quanto aos recursos do Aristide Maltez 225 

,em resposta ao mesmo, informa que há em Salvador um percentual de atendimentos de 226 

setenta e dois por cento de todos os casos de câncer da Bahia e que desses, noventa e 227 

seis por cento,são atendidos pelos três hospitais citados na apresentação.Daí a importân-228 

cia fundamental no funcionamento destes.Que  este processo de atendimento acabou 229 

oprimindo o atendimento de média complexidade dos mesmos; no caso especifico do 230 

Aristides Maltez, não houve  grande repercussão, porém, no caso do  Hospital Santa 231 

Isabel como hospital geral tem  sido prejudicado significativamente, há supressão de 232 

setores como os de cardiologia por exemplo.Que atualmente o hospital suspendeu o 233 

atendimento de ginecologia.Defende que este processo deve ser revisto, e que em  seu 234 

próximo encontro com o Ministro será uma das pautas abordadas.Outro ponto abordado 235 

e respondido pelo mesmo, foi o que diz respeito aos recursos do tesouro municipal,mais 236 

de oitenta por cento do recurso municipal destina-se a folha de pagamento,é assistên-237 

cia.Respondendo ao conselheiro Mateus Araujo Ribeiro Dias (CROBA) informou que 238 

quanto ao valor global de pagamento a execução dos contratos é publica podendo ser 239 

acompanhado por qualquer um.Respondendo ao questionamento do conselheiro Anto-240 

nio Marcos Almeida Sampaio (Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme 241 

de Farias) quanto ao recursos do Conselho; estes estão na apresentação, no bloco de 242 

gestão. Caso ele deseje acompanhar detalhadamente poderá ser realizado uma reunião 243 

de alguns dias. Quanto a discussão de ação da atenção básica, questionamento realizado 244 

pelo conselheiro Marcos Antonio  Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) Escla-245 

receu que quando foi apresentado o valor de setenta e dois por cento se tratava de seten-246 

ta e dois por cento do recurso federal.Ali não se encontrava o recurso municipal. Com o 247 

recurso municipal a atenção básica deve beirar ou passar dos cinqüenta por cento, que 248 



 8

poderá ser feito um demonstrativo apenas com a soma constando os valores da apresen-249 

tação. Continuou descrevendo ações realizadas pela administração municipal com o RP 250 

(restos a pagar).Como é que ficou a execução da DEA e RP ( despesas de exercício an-251 

terior e restos a pagar) do ano passado  após a  passe da administração atual, foi encon-252 

trada uma divida de cento e cinqüenta milhões de reis deste valor, uma parte estava re-253 

conhecida em restos a pagar,foi reconhecida pelo gestor, e outra parte é despesa de e-254 

xercício anterior ou seja ele jogou de ano para o outro sem fazer o reconhecimento desta 255 

despesa.Acontece que este RP(restos a pagar) na hora de ser apresentado ao Tribunal de 256 

Contas, e isso acabou tendo repercussão nas contas do prefeito, ele pegou um recurso 257 

para contribuição da UPA de Brotas, a UPA de brotas estava incipiente, o recurso de 258 

dez  por cento do valor estava disponível,ele utilizou isso empenhou para pagar  aluguel, 259 

ou pegou o recurso da vigilância, que ia ser gasto na primeira vacina e empenhou para 260 

pagar qualquer prestador de serviço,então no momento que se separou o joio do trigo se 261 

verificou que a despesa foi empenhada sem haver recurso disponível em caixa na hora 262 

que foi se fazer  a distribuição do recurso, grande parte da divisão do RP( Restos a pa-263 

gar)e exatamente essa;como se divide esse dinheiro: metade são de prestadores de servi-264 

ço ao SUS,e outra metade várias despesas distintas de varias  naturezas.então de que 265 

forma isso esta sendo honrado? Isso tem uma equação perversa que é bom que todos 266 

saibam. As Filantrópicas; o Ministério da Saúde aportou um recurso inferior ao recurso 267 

do município, e o município aportou outro valor para pagamento das filantrópicas, e ai 268 

se pagou sessenta por cento de todo o débito que transitou em aberto sendo que, o que 269 

era terapia renal substitutiva, serviço de hemodiálise, independente de nós termos di-270 

nheiro ou não, o que era cirurgia eletiva, independente de termos dinheiro ou não, isso 271 

foi cem por cento pago. Então, essa parte os filantrópicos receberam sessenta por centro 272 

e mais essa outra atividade. As clinicas particulares - TRS receberam na sua inteireza, 273 

cem por cento de recurso de TRS que chegou, por que esse serviço não podia parar e 274 

cada clinica recebeu 50 mil reais por mês, cinqüenta mil reais por mês do debito que ela 275 

tinha, e teve que assinar um documento para ela receber esse cinqüenta mil, dar entrada 276 

na fazenda para que ela recebesse em sete anos o restante do dinheiro, ora, quem tem 277 

três clinicas e faturou cinqüenta, cinqüenta, cinqüenta, recebeu cem por cento, quem 278 

tem uma clinica faturou quatrocentos e só recebeu cinqüenta, a formula se procurou ser 279 

democrática, por um lado foi democrática por outro lado ela foi perversa, mas tinha que 280 

ter um método para pagar. O que é que há de errado neste processo: o Tribunal de Con-281 

tas não reconhece nenhum pagamento do exercício anterior ,como pagamento para se 282 

registrar no SIOPS ou pagamento que se registre como  gasto em  saúde, então pratica-283 
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mente esse dinheiro  transitou pela Secretaria da Saúde mas não é reconhecido como 284 

pagamento do ano. O que me parece um erro, porque a União não faz assim, o Governo 285 

do Estado não faz assim, mas é um entendimento do Tribunal de Contas. Declarando 286 

estar certo de ter respondido a todos os questionamentos, o secretario encerra sua fala. 287 

Retomando a fala o presidente do conselho Marcos Antonio Almeida Sampaio (Insti-288 

tuto Kutala ’Nleeke) retomou a fala declarando a necessidade de uma leitura mais deta-289 

lhada da apresentação, em função de uma posterior analise o relatório de gestão, que 290 

outros debates precisam ser travados para melhor compreensão da distribuição dos re-291 

cursos necessitando de outro debate para melhor discussão destas questões. Passou aos 292 

encaminhamentos, assim com as questões de ordem. O conselheiro Antonio Marcos 293 

Almeida Sampaio (Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias) 294 

encaminha como questão de ordem a inversão da pauta, ao invés de discutir a apresen-295 

tação do SAMU, discutir a apresentação do carnaval dois mil e quatorze. Após o enca-296 

minhamento o presidente do conselho Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto 297 

Kutala ’Nleeke) questiona se há alguma posição contaria a questão de ordem do conse-298 

lheiro Antonio Marcos Almeida Sampaio (Conselho de Moradores do Alto do Cruzei-299 

ro de Cosme de Farias) o que foi sinalizado pelo conselheiro Humberto Costa (Associ-300 

ação Municipal de Saúde – A.M.S.N.U.), contrario a questão de ordem, que declara que 301 

a pauta deve ser mantida, por acreditar ser de igual importância a apresentação do SA-302 

MU. Ficando assim constando duas propostas; questionado ao Conselheiro  Jose Anto-303 

nio Rodrigues Alves (Secretaria Municipal de Saúde – SMS) se havia algum encami-304 

nhamento que o mesmo deseje realizar. Dirigindo-se ao presidente do Conselho Marcos 305 

Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke), o mesmo chamou a atenção que 306 

as duas coisas são complementares: SAMU e Carnaval. Porque a base do carnaval toda 307 

e a estrutura do SAMU funcionam de forma interligada e fazem parte da atenção. Cha-308 

ma a atenção no que diz respeito à pauta, alertou ao conselho a questão da apresentação 309 

do Plano Municipal de Saúde, seu vencimento em março, precisa da apreciação deste 310 

conselho, então esta pauta não pode deixar de ser realizada. Em resposta ao encami-311 

nhamento do Secretário Municipal de saúde, o conselheiro Jose Antonio Rodrigues 312 

Alves (Secretaria Municipal de Saúde – SMS) o presidente do conselho, conselheiro 313 

Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke), informa que apenas 314 

aguarda a recepção do mesmo, e que acha de muito interesse para o conselho. Continu-315 

ando a sua fala o presidente do conselho passa a palavra ao conselheiro Pedro Reis 316 

Paixão Gonçalves (UNEGRO). O mesmo após cumprimentar aos presentes, dirigindo-317 

se ao secretário de saúde, conselheiro Jose Antonio Rodrigues Alves (Secretaria Mu-318 
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nicipal de Saúde – SMS) e ao presidente do conselho Marcos Antonio Almeida Sam-319 

paio (Instituto Kutala ’Nleeke), declarando que apenas deseja realizar um complemento, 320 

quanto à apresentação do bloco de recurso realizada, que o conselho não é dotado de 321 

profissionais economistas, contadores nem estatísticos, que precisamos dialogar com o 322 

secretário, a necessidade da existência de um técnico disponível no conselho para tirar-323 

mos as duvidas com este técnico, que é um dos conselheiros que teve enormes dificul-324 

dades de entendimento dos dados.  Outro ponto; é que deseja colocar, é a respeito do 325 

carro do conselho. Que necessita de um carro a disposição do conselho para as suas de-326 

mandas. Ressaltou que tem dado carona ao mesmo em seu carro. Outra questão é a difi-327 

culdade de marcar urologia. Outra questão é a dificuldade de locomoção para os educa-328 

dores da dengue. Outra questão é que o mesmo não viu na apresentação do bloco finan-329 

ceiro; o bairro de Pirajá. Concluída a fala do conselheiro, foi retomada a fala pelo presi-330 

dente do conselho Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) que a 331 

transmitiu como ultima questão de ordem, para a conselheira Maria do Socorro Men-332 

donça de Campos (SINDMED/ Ba), ao mesmo tempo em que sinaliza que a medida 333 

que se efetive a participação das comissões,teremos melhor conhecimento daquilo que 334 

for apresentado no conselho.Tomando a palavra a conselheira Maria do Socorro Men-335 

donça de Campos (SINDMED/ Ba) , concorda com o que foi proposto pelo conselhei-336 

ro Antonio Marcos Almeida Sampaio (Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro 337 

de Cosme de Farias), que o carnaval já esta ai na porta e antes disso não teremos ne-338 

nhuma reunião e é importante discutir, que o SAMU tem o ano todo e que acha impor-339 

tante discutir o carnaval.Concluindo sua fala, foi redirecionada a palavra para o  presi-340 

dente que  passa a palavra ao secretário de saúde o conselheiro Jose Antonio Rodri-341 

gues Alves (Secretaria Municipal de Saúde – SMS) ao mesmo tempo em que ressalta a 342 

dificuldade do conselho em conseguir o carro com a CAD e também descreve algumas 343 

situações ocorridas. Em resposta ao questionamento do carro, o secretário de saúde o 344 

conselheiro Jose Antonio Rodrigues Alves (Secretaria Municipal de Saúde – SMS) 345 

informa que esta dificuldade não é apenas com o Conselho, que em função de uma mo-346 

dificação de contrato realizada pela SEMGE (Secretaria Municipal de Gestão), que hoje 347 

a secretaria encontra-se com vinte e cinco por cento a menos de carros, que ele mesmo 348 

tem dado algumas caronas. Que isso será normalizando aos poucos. Com relação às 349 

solicitações realizadas pelo conselheiro Pedro Reis Paixão Gonçalves (UNEGRO). No 350 

que diz respeito aos investimentos, junto às unidades que serão implantadas, já há proje-351 

tos aprovados, outros aguardando em cada distrito sanitário. E que é só marcar uma pau-352 

ta para que cada um aprecie como está se realizando o processo. Em resposta a contrata-353 
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ção de um técnico para o conselho, informa que não há em nenhuma determinação em 354 

nenhum conselho no país, seja ele; Municipal, Estadual ou Nacional em contratar audi-355 

tores, que a pessoa que apresentou tem fé pública e jamais iria apresentar aqui um dado 356 

falso. Que o individuo pode realizar denuncia ao Ministério Público, a Auditória Contá-357 

bil, ao CGU, e que tem cerca de quatro assessores respondendo a pendências sobre isso 358 

o tempo todo, que se o conselheiro necessitar de explicações do Fundo Municipal de 359 

Saúde solicite ao mesmo; caso haja colaboração destes, deve solicitar diretamente ao 360 

secretário que tem obrigação de informar, o que o mesmo tem procurado fazer. No que 361 

diz respeito à apresentação, em resposta a conselheira Maria do Socorro Mendonça de 362 

Campos (SINDMED/ Ba) o  mesmo declarou que não teve intenção de desmerecer o 363 

SAMU em momento algum. Retomando a palavra o presidente do Conselho Municipal, 364 

o conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) informa 365 

que haveria ainda dois pontos de pauta e que os mesmos ainda seriam debatidos e que 366 

precisaria colocar em a avaliação o encaminhamento que foi dado. Continuando, a sua 367 

fala o mesmo coloca o encaminhamento, ao mesmo tempo em que da oportunidade de 368 

fala ao Conselheiro Edmilson Silva Cruz (Conselho Comunitário Jovens em Ação) que 369 

sinaliza que acha pertinente sinalizar: Que pelo que ele entendeu; a questão é o Conse-370 

lho Municipal  de Saúde  ter um profissional que possa esclarecer melhor a situação 371 

financeira em relação as prestações de contas, que em momento nenhum houve dúvida 372 

em relação as prestações de contas. Mas que isso se faz necessário, que há recurso para 373 

isso. Continuando as falas o conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal de 374 

Saúde – A.M.S.N.U.) sugere que sejam feitas as apresentações em conjunto, a do SA-375 

MU com a do Carnaval, sugestão que foi acatada pelos presentes. Continuando com as 376 

apresentações teve inicio a apresentação do Carnaval, com a senhora Luciana Peixoto, 377 

que se apresenta como fazendo parte da Diretoria de Atenção a Saúde, diretoria que está 378 

este ano coordenando junto a subsecretária Doutora Lucimar, Doutora Rosa e a Direto-379 

ria de Vigilância, coordenando a parte do carnaval que compete a Secretaria de Saúde. 380 

Além disso, dentro da diretoria está também o SAMU que será apresentado por David-381 

son. Esclarece que embora sejam assuntos contíguos, foram realizadas apresentações  382 

do Carnaval e focadas no SAMU. Apresentou o objetivo do projeto que seria garantir a 383 

prevenção dos riscos e agravos e a assistência à saúde durante todo o carnaval. Ressal-384 

tou a responsabilidade de zelo pela a saúde dos que estão em Salvador durante o Carna-385 

val sendo estes moradores da cidade ou não. Descreveu a estrutura administrativa do 386 

projeto com suas coordenações, ações, serviços e equipes. A estas ações serão acresci-387 

das uma participação conjunta da Ouvidoria com o Conselho Municipal de Saúde onde 388 
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será além de verificada a satisfação dos usuários do sistema de saúde, e dos profissio-389 

nais; o conhecimento destes em relação à ação do SUS e utilização por estes assim co-390 

mo sua valorização. Com destaque para o funcionamento de alguns módulos e serviços 391 

no circuito do carnaval, a saber: O de vigilância e assistência e encaminhamento que é o 392 

FiqueSabendo, implantados nos seguintes locais: Liberdade, Terreiro de Jesus e Barra, 393 

este ano com uma novidade próximo aos módulos onde se desenvolve a assistência , 394 

além da distribuição de preservativos nos próprios módulos onde é prestado assistência 395 

com exceção da Liberdade que é onde funciona o SEMAE.Além disso, o serviço de 396 

assistência de cinco equipes de cirurgiões bucomaxilo sendo três fixas e duas moveis. 397 

Descreveu a quantidade e localizações dos módulos de atendimento assim como suas 398 

peculiaridades. Ressaltou a implantação de poltronas além dos leitos nos módulos para 399 

aumentar a capacidade de atendimento nos mesmos para casos mais simples. Ressaltou 400 

também a mudança de circuito do carnaval e a desativação do Posto dos Aflitos e a im-401 

plantação do módulo na Praça Municipal. Descreveu a organização quanto aos plantões 402 

e supervisão de serviços durante o período do Carnaval tanto aos módulos quanto aos 403 

serviços de pronto atendimento e hospitais. A mesma encerra a sua fala passando para o 404 

senhor Davidson para que o mesmo apresente a programação das ações do SAMU. O 405 

senhor Davidson inicia sua fala cumprimentando a todos e em seguida esclarecendo que 406 

está representando Doutor Ivan Paiva, que por motivos de agenda, não pode compare-407 

cer. Iniciou descrevendo o SAMU falando dos aspectos funcionais do SAMU, como 408 

sendo um serviço de atendimento móvel de urgência habilitado e qualificado que fun-409 

ciona vinte e quaro horas por dia com o objetivo de prestar atendimento às emergências 410 

clinicas, cirúrgicas ou traumáticas, obstétricas, pediátricas e psiquiátricas, com uma 411 

Central de Regulação, vinte e uma bases descentralizadas, quarenta e três ambulâncias, 412 

habilitadas pelo Ministério da Saúde, sendo oito avançadas e trinta e três básicas, vinte e 413 

quatro motos e uma Ambulancha e um helicóptero caso necessite. Ressaltou que hoje 414 

algumas bases descentralizadas estão em reforma (Itapuã, Boca do Rio, Barris- Quinto 415 

Centro). Com noventa e cinco mil chamadas mês e trinta mil trotes mês. Ressaltou que 416 

o SAMU não só regula apenas as ocorrências de emergências de Salvador, por ser um 417 

SAMU regional, atende também ocorrências de outros municípios circunvizinhos. Des-418 

creveu as portarias que o regula: As portarias 1600 que rege a Política Nacional de A-419 

tenção as Urgências, a 1010/2012 que redefine as diretrizes de implantação do serviço, 420 

descreveu também a portaria 2048 que traz o Plano Estadual de Atendimento as Urgên-421 

cias, que escreve sobre a qualificação do profissional, assim como a questão das funções 422 

de cada categoria profissional. Descreveu alguns projetos realizados pelo SAMU: O do 423 
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projeto VIVACORAÇÃO, projeto social nas estações de transbordo que é a assistência 424 

na ocorrência de alguma parada, o treinamento de pessoas que trabalham nesta estação 425 

para utilizar o DEA (Desfibrilador Automático), o SAMU nas Escolas, projeto que visa 426 

redução de trotes a adesão da comunidade ao SAMU e o entendimento do que e o SA-427 

MU, Câmara Técnica em Infectologia, vinculada ao sistema de urgência, uma linha 428 

mais estruturada de cuidado que é a Linha do IAM (Infarto Agudo do Miocárdio), um 429 

Núcleo de Educação Permanente que visa a qualificação dos profissionais que atuam 430 

nas emergências. Esclareceu que o SAMU hoje está sendo avaliado em seu serviço pelo 431 

Ministério da Saúde, principalmente o grau de satisfação do usuário. Este acompanha-432 

mento esta recebendo apoio de uma equipe da Universidade Federal. Como a população 433 

aciona o SAMU: Através de uma ligação gratuita ao telefone um nove dois, em telefo-434 

nes fixos ou móveis. Descreve a Central de Regulação, seu espaço físico, sua equipe e 435 

rotina. Descreve a composição da Unidade de Suporte Básico e Unidade de Suporte 436 

Avançado. Ressalta que para o SAMU funcionar bem, é necessário ter uma rede, o que  437 

tem acontecido na gestão atual. Em resumo, informa que o SAMU é um serviço que 438 

procura chegar ao cidadão acometido por uma urgência. Não podendo ser disponibiliza-439 

do a eventos privados, o que não impede ao cidadão solicitar serviços de retaguarda 440 

quando necessário. Informa que o SAMU assegura a escuta médica qualificada. Escla-441 

rece que existem muitos boatos referentes ao SAMU que precisam ser esclarecidos, por 442 

exemplo, que o SAMU não atende morador de rua, sendo o SAMU é um serviço do 443 

SUS está para atender a todo cidadão que o acione. Descreveu os encaminhamentos 444 

realizados atendendo as necessidades de cada agravo. Ressalta que o SAMU tem inves-445 

tido muito em acolhimento, desenvolvido ações em qualificação de profissionais para 446 

que este profissional atenda melhor e acolha o cidadão investindo sempre na melhoria 447 

do serviço. Informou que o serviço SAMU como DAS-Diretoria de Atenção Básica tem 448 

desenvolvido serviços satisfatórios à comunidade elogiados a nível nacional. Imprimin-449 

do uma vontade de fazer e de fazer melhor. Conclui sua fala agradecendo a atenção de 450 

todos. Retomando a fala o presidente do Conselho o conselheiro Marcos Antonio Al-451 

meida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) agradece a apresentação dos funcionários 452 

Davidson e Luciana e informa que a solicitação de pauta  referente a apresentação do 453 

SAMU foi motivada principalmente por denuncias realizadas em função das inúmeras 454 

denuncias que está tendo, na demora de chegar ao destino.  O mesmo descreve uma 455 

situação observada por ele quando da demora de atendimento:  Uma pessoa que se sen-456 

tiu mal às cinco horas e trinta minutos da tarde, e se deitou no chão da Praça Municipal, 457 

o que foi dado suporte por policiais militares que acionou o SAMU, os policiais perma-458 
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neceram no local das cinco às seis horas,sendo substituídos pela Guarda Municipal, po-459 

rém, sem a chegada do SAMU que só chegou as sete e meia da noite. O mesmo ressal-460 

tou que graças a Deus não foi algo aparentemente fulminante e deu tempo do atendi-461 

mento ser do SAMU e não do IML. Também algumas denuncias por questão da infra-462 

estrutura. Que tentou entrar em contato com o Sind SAMU para tentar trazer o contradi-463 

tório e trazer as dificuldades e que este colegiado deve buscar saídas para as dificulda-464 

des. Uma das dificuldades, casando também, com o carnaval; e por isso é importante 465 

que estas duas tenham sido apresentadas juntas, que as principais discussões feitas du-466 

rante o processo do carnaval é que o SAMU não é integrado no pensamento de Unidade  467 

e as vazes não tem uma espécie de descanso ou lugar adequado para este fim, sendo 468 

realizado em local não propicio ou dentro da própria ambulância,sem condições de tra-469 

balho.  Feita esta observação o presidente do conselho passa a fala para o Conselheiro 470 

Aristóteles Vigas de Almeida (Grupo Vontade de Viver) que inicia dirigindo-se a Lucia-471 

na Peixoto (DAS) quanto à estrutura que está sendo montada para o carnaval e combate, 472 

testagem e monitoramento das DST em especial a Hepatite tanto no período do Carna-473 

val como da Copa. Concluindo a fala é transmitida ao Conselheiro José Silvino Gon-474 

çalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) 475 

que ressaltou que esta estrutura apresentada é muito boa e seria ideal que funcionasse 476 

durante todo o ano para a população no dia a dia. Mas, deseja fazer uma ressalva quanto 477 

ao incentivo ao consumo do álcool por parte das gestões. Sinalizou a questão do aten-478 

dimento as pessoas idosas é uma questão urgente e que precisamos ter a mesma preocu-479 

pação do carnaval com as pessoas idosas porque estas não têm tempo para esperar. 480 

Concluindo a sua fala o mesmo solicita mais três minutos para falar sobre o SAMU, 481 

sendo instruído a se reinscrever para tanto. Retomado a fala o presidente do Conselho 482 

Municipal de Saúde a transmite ao conselheiro Padre Jose Jorge Brito de Souza (A-483 

ção Social Arquidiocesana – ASA) inicia a sua fala questionando que uma vez que se 484 

promove carnaval de bairros porque se fala só do Centro? Que a prefeitura apesar de 485 

promover o carnaval de bairro em Pau da Lima e Cajazeiras não tem testagem rápida de 486 

HIV. Que o número de pessoas que vivem com HIV são um numero significativo. Que 487 

esses serviços ter que ser fieis em outros bairros, que estes também têm necessidade 488 

deste serviço. Quanto ao SAMU, questiona se já foram ressuscitadas as ambulâncias 489 

sucateadas do SAMU que estão no São Raimundo. Outro questionamento é com refe-490 

rencia à unidade de vinte e quatro horas da SAMU, que como usuário nunca solicitou os 491 

serviços da mesma. Porém, como comunidade nunca foi atendido. Que solicitou o refe-492 

rido serviço para conduzir o senhor Julio Cesar de Oliveira Santos, paciente com câncer 493 
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de laringe “pele e osso” para conduzi-lo ao Hospital Eládio Laserre, o SAMU foi solici-494 

tado para tirá-lo do local que estava e dar socorro e “até hoje”! Ele e a comunidade fo-495 

ram quem levou em uma rede.  Concluindo sua fala, ressalta que a satisfação do usuário 496 

é preciso fazer de fato, que vê muita gente hoje contratando um serviço de Vitalmed 497 

para ter um atendimento que o SAMU deveria prestar. Que o SAMU está apenas catan-498 

do os acidentados de moto nas vias centrais. Mas o nosso povo não está sendo atendido 499 

tanto assim não. Retomando a fala o presidente do conselho agradece ao Conselheiro 500 

Padre Jose Jorge Brito de Souza (Ação Social Arquidiocesana – ASA) ao mesmo 501 

tempo em que a transmite ao Conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal de 502 

Saúde – A.M.S.N.U.). O mesmo inicia a sua fala declarando que trabalhou dez anos no 503 

carnaval e que conhece bastante esta esquemática. O mesmo salienta que deixou de ser 504 

citada na apresentação da DAS- Diretoria de Atenção a Saúde, a  Saúde do Trabalha-505 

dor, que o CEREST fez um trabalho excelente com os cordeiros no carnaval e por que 506 

parou? Que ficou sabendo que o no bairro Dois de Julho terá o carnaval LGBT e questi-507 

onou por que não implantar o serviço FiqueSabendo neste local onde varias pessoas 508 

deverão se interessar. Ressalta que também, na apresentação, e isso foi uma recomenda-509 

ção do Conselho quanto ao trabalho de prevenção às drogas em geral, inclusive o álcool, 510 

que nós só cuidamos da cura e não da prevenção. Ao mesmo tempo em que informa ao 511 

Secretário de Saúde que foi decidido recentemente em assembléia do sindicato que eles 512 

se recusariam a vestir qualquer roupa com propaganda de cerveja ou qualquer droga ou 513 

bebida. Concluiu sua fala informando que varias ações em vários bairros da cidade fo-514 

ram realizadas e não foi citada nenhuma delas, sempre centralizando onde tem aparên-515 

cia, onde todo mundo está vendo. Que o carnaval da periferia merece a nossa assistên-516 

cia, concluiu a fala solicitando  se reinscrever para nas próximas falas ter oportunidade 517 

de se manifestar quanto a apresentação do SAMU. Continuando as falas, a mesma foi 518 

franqueada ao conselheiro Antonio Marcos Almeida Sampaio (Conselho de Morado-519 

res do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias) que inicia sua fala informando que come-520 

çaria pelo carnaval, cumprimentando ao conselheiro Humberto Costa (Associação Mu-521 

nicipal de Saúde – A.M.S.N.U.), questionando que esperava não ver acontecer termos 522 

muitos médicos no circuito do carnaval e não encontrar profissionais médicos nos Pron-523 

to Atendimento. Citou Periperi, Cajazeira, Quinto Centro, Paripe, Centro Odontológico 524 

do Dique. Ressaltou que no atendimento de São Marcos que em dias normais nos fins 525 

de semana não tem médico. Que foi prestar queixa na Ouvidoria, mas ela foi invalidada 526 

por que ele não quis informar o nome do paciente que não foi atendido naquele dia. Para 527 

o SAMU o seu questionamento é se há algum bairro que o serviço não entra? Se há ho-528 
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rário especifico para atendimento nas periferias da cidade? Ressaltou que pode haver 529 

dificuldade de entendimento entre o serviço e o usuário por ser usada uma linguagem 530 

técnica, às vezes incompreensível para os usuários que não dispõem de conhecimento 531 

da mesma. Quanto à apresentação, demonstrou preocupação quanto aos locais que se 532 

encontram em reforma, questionou que se então no caso, em reforma, como está funcio-533 

nando? Em tempo, parabenizou o fato de se ter repensado a localização dos postos de 534 

atendimento no carnaval. Concluída a fala do conselheiro Antonio Marcos Almeida 535 

Sampaio (Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias) foi fran-536 

queada a conselheira Maria do Socorro Mendonça de Campos  (SINDMED/ Ba) que 537 

iniciou a fala respondendo aos conselheiros Antonio Marcos Almeida Sampaio (Con-538 

selho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias) e ao conselheiro Hum-539 

berto Costa (Associação Municipal de Saúde – A.M.S.N.U.) com referencia ao aten-540 

dimento do SAMU justificou que o serviço do SAMU demora em seu atendimento em 541 

função das ambulâncias permanecerem durante ,muito tempo aguardando nas portas dos 542 

hospitais e a regulação que por inúmeros motivos como a falta de vaga e a recusa dos 543 

hospitais.Também informou que o SAMU tem dificuldade de acessar a alguns locais 544 

como Jaqueira,Planeta dos macacos, Avenida Peixe,Jaqueira, Santa Cruz, Engenho Ve-545 

lho da Federação e muitas outras comunidades o SAMU não consegue entrar em certos 546 

horários, existe dificuldade de acesso em função de grupos e gangues que buscam a 547 

SAMU para realizar retirada de indivíduos dos locais. Relatou acontecimentos com re-548 

lação à aceitação dos atendimentos nos hospitais que eram enviados os pacientes envol-549 

vidos em ocorrências. Concluindo assim sua fala. Dando continuidade à reunião o Pre-550 

sidente do Conselho Municipal de Saúde Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto 551 

Kutala ’Nleeke) consulta ao plenário a respeito da prorrogação da reunião devido ao 552 

número de encaminhamentos ainda pendentes, assim como ao fato de que o represen-553 

tante do SAMU informar que necessitaria se ausentar em poucos minutos, sendo neces-554 

sária assim a verificação do quorum e posterior continuidade da mesma. Após ser reali-555 

zada a chamada, havendo quorum suficiente, foi consultado aos presentes quanto a pror-556 

rogação, sendo consultado ao conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral 557 

do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) quanto ao seu encaminhamen-558 

to onde solicitou respostas por parte do SAMU, não havendo a possibilidade de respos-559 

tas por parte deste. Em resposta a esta colocação do conselheiro, a senhora Luciana Pei-560 

xoto da Diretoria de Atenção a Saúde – DAS, informa que possui condições de respon-561 

der as indagações do conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso 562 

da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) colocando-se a disposição para tanto. 563 



 17

Neste momento o conselheiro Nestor Neto (Secretaria Municipal da Saúde – SMS) so-564 

licita fala, o que lhe é concedido. O mesmo, após cumprimentar aos presentes, ratifica a 565 

fala da senhora Luciana Peixoto quanto a possibilidade e capacidade de resposta por 566 

parte da Diretoria de Atenção a Saúde - DAS, em responder aos questionamentos reali-567 

zados pelo conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paró-568 

quia São Daniel Comboni – Sussuarana), não havendo, portanto, necessidade de sus-569 

pensão da reunião.Concluída a fala do conselheiro Nestor Neto (Secretaria Municipal 570 

da Saúde – SMS) e dando continuidade a reunião o presidente do conselho consulta o 571 

pleno quanto às duas propostas: A do Conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos 572 

(Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana), sugerido a suspen-573 

são da reunião e a do conselheiro Nestor Neto (Secretaria Municipal da Saúde – SMS) 574 

quanto a continuidade da reunião sendo realizada as respostas por parte da Diretoria de 575 

Atenção a Saúde – DAS. Feito isto, é solicitado a votação que opta por dar continuidade 576 

à reunião, recomeçando com a fala da conselheira Maria Laura Fontes Silva (Ministé-577 

rio da Saúde) que ratifica a fala do conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal 578 

de Saúde – A.M.S.N.U.) quanto ao carnaval de bairro, em tempo que se dirigindo ao 579 

representante do SAMU, questiona o fato deste serviço não atender ao casos de psiquia-580 

tria, faz um relato de um caso em que não houve atendimento por parte de uma amiga e 581 

sua tentativa de ser atendida pelo serviço e o seu insucesso,concluindo sua fala é fran-582 

queada a fala ao conselheiro Fábio Ferreira de Jesus (Núcleo de Apoio ao Desenvol-583 

vimento de Pirajá) que argumentou que não há novidade de ter violência nas festas po-584 

pulares.Outro ponto que o mesmo questionou  foi dirigindo-se à Diretoria de Atenção a 585 

Saúde – DAS  a respeito de quanto é que vai custar esta estrutura do carnaval para a 586 

população, outro questionamento foi se há alguma estrutura de atendimento psicológico 587 

para os pacientes no caso de acontecer algum caso positivo.Quanto ao atendimento do 588 

SAMU o mesmo ressalta que o paciente muitas vezes fica peregrinando dentro da am-589 

bulância com as unidades sem queres atender. Continuando as falas o conselheiro José 590 

Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – 591 

Sussuarana) solicita uma questão de ordem: A verificação do quorum atual. O presiden-592 

te do Conselho Municipal de Saúde realiza a chamada e após verificação de quorum 593 

insuficiente, é encerrada a reunião e eu, Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida, lavrei 594 

a presente Ata, que depois de lida será assinada pelos presentes. 595 

 596 

 597 
  Salvador, 12 de Fevereiro de 2014. 598 



 18

Cons. Jose Antonio Rodrigues Alves  599 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS 600 
 601 
 602 
Cons. Nestor Neto 603 
Secretaria Municipal da Saúde – SMS 604 
 605 
 606 
Cons. Maria Laura Fontes Silva  607 
Ministério da Saúde  608 
 609 
 610 
Cons. Ednésio Oliveira  de Jesus  611 
Ministério da Saúde  612 
 613 
 614 
Cons. José Sandoval Leal Santos 615 
Federação Baiana de Saúde - FEBASE  616 
 617 
Cons. Djalma Bastos Rossi 618 
SINDSAÚDE - Rede Pública 619 
 620 
 621 
Cons. Cleber Mascarenhas Bispo 622 
AACES 623 
 624 
 625 
Maria do Socorro Mendonça de Campos 626 
SINDMED/ Ba 627 
 628 
 629 
Cons. Liliane Elze Falcão Lins Kusterer 630 
CROBA 631 
 632 
 633 
Cons.  Mateus Araujo Ribeiro Dias  634 
CROBA 635 
 636 
 637 
Cons. Humberto Costa 638 
Associação Municipal de Saúde – A.M.S.N.U. 639 
 640 
 641 
Cons. Fábio Ferreira de Jesus  642 
Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá 643 
 644 
 645 
Cons. Antonio Marcos Almeida Sampaio 646 
Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias 647 
 648 
 649 
 650 
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Cons. Elza Costa Pinto  651 
Sociedade Beneficente, Recreativa e de Defesa dos  Moradores de Castelo Branco e 652 
Adjacências 653 
 654 
 655 
Cons. Edmilson Silva Cruz  656 
Conselho Comunitário  Jovens em Ação 657 
 658 
 659 
 660 
Cons. José Silvino Gonçalves dos Santos 661 
Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana 662 
 663 
 664 
Cons. Guilhermina Maria Souza Oliveira 665 
FEASAPEB 666 
 667 
 668 
Cons. Marcos Antonio  Almeida Sampaio 669 
Instituto Kutala ’Nleeke 670 
 671 
 672 
Cons. Pedro Reis Paixão Gonçalves  673 
UNEGRO 674 
 675 
 676 
Cons. Josueliton de Jesus Santos 677 
AMEA 678 
 679 
 680 
Cons. Justina Santana da Silva 681 
CEAPLER 682 
 683 
 684 
Cons. Aristóteles Vigas de Almeida 685 
Grupo Vontade de Viver 686 
 687 
 688 
Cons. Alena e Silva de Oliveira 689 
CUT/BA  690 
 691 
 692 
Cons. Padre Jose Jorge  Brito de Souza 693 
Ação Social Arquidiocesana – ASA 694 
 695 
 696 
Cons. Alena e Silva de Oliveira 697 
CUT/BA 698 


