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ATA DA QUATROCENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSE-9 

LHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR- 10 

CMS/SSA 11 

 12 

Salvador, 23 de Julho de 2014 13 

 14 

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e quatorze, teve inicio a qua-15 

trocentésima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de  Salvador, 16 

realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador , localiza-17 

do na Rua da Grécia, número  três, Edifício Caramuru, nono andar, no bairro 18 

do Comércio, com a primeira chamada às quatorze horas e a segunda chama-19 

da às quatorze e trinta, com a seguinte pauta: Primeiro ponto 20 

:Informes;Segundo ponto:Apreciação de Atas;Terceiro ponto:Apresentação e 21 

Apreciação do Plano Plurianual-PPA 2014/2017 ;Quarto ponto:Apresentação 22 

e Apreciação da Pactuação das Diretrizes, Objetivos e Indicadores do Municí-23 

pio de Salvador - SISPACTO);Quinto ponto:Apresentação e Discussão sobre 24 

a atual situação da Assistência à Saúde Mental no Município de Salva-25 

dor;Sexto ponto:O que ocorrer. O presidente do conselho, Marcos Antonio 26 

Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’Leeke) deu início à reunião, agradecendo 27 

aos presentes e  sinalizando que se trata de uma reunião de caráter histórico e 28 

simbólico para o Conselho, por representar uma caminhada de  quatrocentas 29 

reuniões, cumprindo o seu papel  de fiscalização e deliberação no que se refe-30 

re à política do SUS. Após realizar a segunda chamada, foi verificado pela me-31 

sa, a existência de quorum necessário para dar continuidade à reunião. Feito 32 

isso, o mesmo informou os pontos de pautas: Informes, apreciação das atas 33 

397 e  399 , Apresentação e apreciação do Plano Plurianual-PPA 2014/2017, 34 

Apresentação e apreciação da Pactuação das Diretrizes, Objetivos e Indicado-35 

res do Município de Salvador - SISPACTO), discussão sobre a  situação da 36 

assistência à saúde mental no Município de Salvador. Começando com os in-37 

formes, declarou que não foi possível realizar algumas atividades programadas 38 
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por parte do Conselho como a Audiência Publica que discutiria a dengue no 39 

Município de Salvador, em função da realização da Copa do Mundo em Salva-40 

dor além de outras ocorrências. O mesmo informou que esta será realizada no 41 

próximo dia vinte e nove no Ministério Publico, em Nazaré. Outro informe foi a 42 

solicitação de eleição de um conselheiro que se dispusesse a acompanhar o 43 

convênio da Secretaria Municipal de Saúde com o Hospital Humberto Castro 44 

Lima em Nazaré, o que foi atendido pelo conselheiro Humberto Costa (Asso-45 

ciação Municipal de Saúde – A.M.S.N.U.). Em seguida o presidente continuou 46 

informando que recebeu a visita de um grupo de Conselheiros Distritais junto 47 

com lideranças do bairro de Pernambués, para falar a respeito da Unidade de 48 

Saúde que foi assaltada no dia anterior. O mesmo sugeriu que seja colocado 49 

um encaminhamento como ponto de pauta para a próxima reunião, a Seguran-50 

ça nas Unidades de Saúde do Município de Salvador. Continuou com aprecia-51 

ção, votação e aprovação das atas 397e 399. Após consultar o plenário, não 52 

havendo nenhuma manifestação contrária, foram aprovadas as respectivas 53 

atas. Após isto, como terceiro ponto de pauta, foi solicitada a presença de Sr. 54 

Jerônimo, Coordenador Executivo do Fundo Municipal de Saúde – FMS para 55 

apresentação e apreciação do Plano Plurianual - PPA 2014/2017. O mesmo 56 

tomou assento à mesa e realizou a apresentação detalhando o mesmo. Após a 57 

apresentação, o presidente do Conselho Municipal de Saúde retomou a fala e 58 

passou aos demais conselheiros para dúvidas e questionamentos. Enquanto 59 

aguardava as inscrições dos conselheiros para manifestações, o presidente do 60 

conselho registrou a presença de pessoas de diversos setores da SMS – Se-61 

cretaria Municipal de Saúde na reunião, dos conselhos distritais, assim como 62 

de outros segmentos da sociedade. Foram inscritos para realizarem algumas 63 

considerações a respeito da apresentação do PPA 2014/2017 os conselheiros: 64 

José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Da-65 

niel Comboni – Sussuarana), que parabeniza pela proposta por acreditar que 66 

melhora em muito a saúde no Município de Salvador, que esta situação apesar 67 

de já estar em ação, demonstra que a meta ainda não foi alcançada. O Conse-68 

lheiro Humberto Costa (Associação Municipal de Saúde - A.M.S.N.U.)  sinalizou 69 

surpresa e preocupação em relação aos valores orçados para alcance das metas. 70 

Outra questão que o referido conselheiro sinalizou, é sua dúvida quanto ao que  71 

significa a assistência integral aos usuários de substâncias psicoativas e  a privati-72 

zação dos serviços, principalmente a assistência a esta área. O conselheiro Jo-73 
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sueliton de Jesus Santos (AMEA), sinalizou que apesar de sua fala ter sido 74 

contemplada pelo coordenador do Fundo Municipal de Saúde, apesar disso, 75 

solicita informações de quais são as metas de reparação e de promoção para a 76 

assistência em saúde mental, pois o mesmo não conseguiu visualizar. Que es-77 

ta questão fosse mais bem explicada. Djalma Bastos Rossi (SINDSAÚDE - 78 

Rede Pública) após cumprimentar a todos, solicitou esclarecimentos de que 79 

forma serão alocadas as verbas para assistência ao serviço em saúde aos u-80 

suários de substâncias psicoativas. Outro ponto que o mesmo sinalizou foi 81 

quanto à assistência farmacêutica. O mesmo argumentou que a população 82 

continua vivendo, é o dilema da falta de medicamentos, que as visitas que ele 83 

tem realizado às unidades tem demonstrado essa falta de medicamentos. Em 84 

seguida o conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 85 

’Nleeke),retomou a palavra para registrar mais algumas presenças, na reunião; 86 

a exemplo do Vereador Hilton Coelho ao mesmo tempo em que o parabenizou 87 

pelo mandato. Em seguida, transmitiu a palavra para o conselheiro Mateus 88 

Araujo Ribeiro Dias (CROBA) que após cumprimentar aos presentes, sinali-89 

zou a sua dúvida em relação à cobertura e formação das novas equipes do 90 

PSF e o prazo para implantação das mesmas. Retomando a palavra o presi-91 

dente do Conselho Municipal de Saúde registrou mais algumas presenças en-92 

tre profissionais da SMS, assim como conselheiros distritais, e sociedade civil. 93 

Em seguida a conselheira Justina Santana da Silva (CEAPLER), dirigiu-se a 94 

Jerônimo, coordenador do FMS-Fundo Municipal de Saúde, questionando a 95 

respeito dos Multicentros, quanto a quem vai operacionalizar o seu funciona-96 

mento, serão profissionais concursados ou terceirizados? Sinalizou a necessi-97 

dade de profissionais concursados para o quadro de atendimento sob pena de 98 

precarização do trabalho. Colocou também a questão da deficiência quanto à 99 

marcação de consulta e a dificuldade de atender a demanda. Em seguida a 100 

conselheira Tereza Cristina Bonfim de Jesus Deiró (SINDSAÚDE – Rede 101 

Pública),que após cumprimentar a todos, manifestou-se endossando a questão 102 

já sinalizada por outros conselheiros quanto à terceirização do PSF e outros 103 

cargos, assim como a precarização do trabalho.  Após a fala desta ultima con-104 

selheira, o presidente do Conselho Municipal de Saúde concedeu a fala ao Ve-105 

reador Hilton por dois minutos representando o legislativo. Após esta fala, 106 

dando continuidade aos esclarecimentos foi concedida a fala ao conselheiro 107 

Nestor Neto (Secretaria Municipal de Saúde – SMS) que após cumprimentar a 108 
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todos, dirige-se ao conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral 109 

do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) tranqüilizando-o com 110 

relação ao funcionamento da Unidade de Passinho de Sussuarana. O mesmo 111 

informa que houve um acréscimo no atendimento da atenção básica naquela 112 

comunidade, havendo assim um ganho no atendimento à população. Em res-113 

posta ao questionamento do conselheiro Humberto Costa (Associação Munici-114 

pal de Saúde - A.M.S.N.U.), quanto aos recursos para administrar as ações de saú-115 

de. Sinalizou que é possível administrar os investimentos em saúde na cidade.  Em 116 

seguida o conselheiro Enádio Nunes Pinto (AACES) após cumprimentar a 117 

todos, chamou a atenção para os números apresentados pelo Coordenador do 118 

FMS- Fundo Municipal de Saúde, questiona por que o Município de Salvador 119 

ainda não está pagando o piso salarial nacional para os Agentes de Saúde? 120 

Retomando a fala, o Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto 121 

Kutala ’Nleeke), sinalizou que o processo de valorização da saúde não se dá 122 

apenas com  a valorização e acompanhamento de valores ou serviços, que é 123 

um processo de produção de gente para gente. Que este acompanhamento 124 

deve ser feito de forma permanente não apenas pelo conselheiro em reuniões  125 

mas, por todo cidadão em todos os momentos. Que o processo de construção 126 

do Conselho tem se realizado dia a dia com a valorização dos Conselhos Distri-127 

tais e seus espaços de funcionamento assim como do Conselho Municipal de 128 

Saúde. Concluiu declarando a importância da educação permanente tanto nos 129 

conselhos quanto do cidadão comum.  Após esta fala o presidente do Conselho 130 

Municipal de Saúde transmitiu a fala ao conselheiro José Silvino Gonçalves 131 

dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuara-132 

na) por motivo de reinserção. O mesmo além de responder aos esclarecimen-133 

tos do conselheiro Nestor Neto (Secretaria Municipal de Saúde – SMS) propôs 134 

também a suspensão da discussão do Plano Plurianual-PPA 2014/2017 em 135 

função da ausência de informações e instrumentos, o que foi colocado em vo-136 

tação com o seguinte resultado: um voto a favor, os demais contrários, sem 137 

nenhuma abstenção. O coordenador do Fundo Municipal de Saúde – FMS, Se-138 

nhor Jerônimo, realizou o restante da explanação das ações, complementando 139 

a apresentação do referido plano. Em resposta ao conselheiro Enádio Nunes 140 

Pinto (AACES), o mesmo informou que assim que os recursos forem repassa-141 

dos pelo Ministério da Saúde para o Município, os salários com o piso máximo 142 

dos agentes seriam pagos. Em resposta aos questionamentos referente à mão 143 
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de obra, o mesmo informou que atualmente os Multicentros estão sob gestão 144 

de mão de obra terceirizada. Esclareceu que na próxima reunião será apresen-145 

tada a execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre e parte do 146 

segundo quadrimestre. O presidente do Conselho Municipal de Saúde interferiu 147 

solicitando ordem no plenário e concedeu, conforme regimento, para os conse-148 

lheiros Enádio Nunes Pinto (AACES) que retrucou a informação do Coorde-149 

nador do Fundo Municipal de Saúde - FMS, solicitando o seguinte ponto de 150 

esclarecimento, referente ao pagamento dos agentes de saúde: se existe verba 151 

para pagar o agente comunitário por que não é pago o piso dos agentes comu-152 

nitários? Em seguida a palavra foi transmitida a conselheira Maria do Socorro 153 

Mendonça de Campos (SINDMED/ Ba), que solicitou um ponto de esclareci-154 

mento declarou que é importante e que o serviço público seja realmente públi-155 

co e não terceirizado, além de um maior cumprimento do Conselho Municipal 156 

de Saúde das visitas em fiscalização dos postos, assim como os Conselhos 157 

Distritais. O conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do I-158 

doso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) solicitou como questão 159 

de esclarecimento, saber de onde vem o dinheiro, qual a fonte arrecadadora 160 

para desenvolvimento das ações. Retomando a fala, o presidente do Conselho 161 

Municipal de Saúde esclareceu que o Conselho é feito por todos e que este 162 

papel de fiscalização pertence a todos do Conselho. Dito isso, o mesmo trans-163 

mitiu a fala para o conselheiro Mateus Araujo Ribeiro Dias (CROBA). O con-164 

selheiro solicitou esclarecimento em relação a sua pergunta quanto à cobertura 165 

do PSF, quantas são as equipes e se são completas. Em seguida foi transmiti-166 

da a fala ao conselheiro Pedro Reis Paixão Gonçalves (UNEGRO) que decla-167 

rou que o Conselho vem lutando com dificuldades para estruturar os Conselhos  168 

Distritais, e que é necessário que a conselheira Maria do Socorro Mendonça 169 

de Campos (SINDMED/ Ba), também  esteja no  Conselho para  contribuir com 170 

seu saber técnico e científico, e,  juntos, irem a luta em suas ações.Em seguida 171 

foi passada a palavra para o Conselheiro  Antonio Carlos Lima Santana (So-172 

ciedade 1º de Maio de Novos Alagados) que solicitou como esclarecimento se 173 

havia algum planejamento de concurso público para atender as novas unidades 174 

ou se serão entregues também a terceirização?  Retomando a palavra, o presi-175 

dente do conselho transmitiu a fala para o coordenador do Fundo Municipal de 176 

Saúde – FMS, senhor Jerônimo para esclarecimento por cinco minutos para 177 

responder aos questionamentos. O coordenador respondeu que alguns questi-178 
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onamentos que estão sendo feitos ao FMS – Fundo Municipal de Saúde, não 179 

são de responsabilidade desta área, que estas serão anotadas e transmitidas 180 

às áreas técnicas para as respectivas respostas. Quanto aos questionamentos 181 

do conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da 182 

Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) que a arrecadação se dá de di-183 

versas formas por várias fontes de arrecadação e que os valores apresentados 184 

são estimativas. Respondeu que não haveria terceirização do PSF- Programa 185 

de Saúde da Família, apesar da dificuldade de fazer valer o concurso princi-186 

palmente por parte dos médicos. Em resposta ao questionamento do pagamen-187 

to do piso salarial aos agentes comunitários o mesmo declarou que o valor dis-188 

ponibilizado pelo Ministério da Saúde é muito inferior ao necessário para efetu-189 

ar este pagamento. Concluída esta fala, o mesmo encerrou a sua participação 190 

na apresentação. Retomando a palavra, o presidente do Conselho Municipal de 191 

Saúde agradeceu a contribuição do Coordenador de FMS – Fundo Municipal 192 

de Saúde, senhor Jerônimo e sugeriu ao pleno a convocação de uma reunião 193 

ampliada do Conselho Municipal de Saúde para discutir a lei do piso salarial 194 

como um todo, e, também, quais são as condições do Agente de Saúde na efe-195 

tivação do trabalho em saúde dentro do Município. Que como não é sindicato, 196 

sugere realizar uma discussão acerca dos instrumentos e estar batizado no 197 

que é legal, que este Conselho já encaminhou documentos ao Ministério da 198 

Saúde, ao Fundo Municipal, ao Fundo Estadual assim como ao Fundo Nacional 199 

para que estes informem a respeito de recebimento de receita referente ao pa-200 

gamento do piso salarial e como se dará a efetivação do pagamento do piso 201 

salarial, se o Município já vem recebendo alguma receita a respeito do piso e 202 

como se dará a efetivação deste pagamento. Passou a palavra para a senhora 203 

Alcione para apresentação da Pactuação das Diretrizes, Objetivos e Indicado-204 

res do Município de Salvador – SISPACTO 2014. Concluída a apresentação, o 205 

presidente do Conselho Municipal de Saúde retomou a palavra e após agrade-206 

cer a senhora Alcione pela apresentação, realizou um encaminhamento solici-207 

tando aos conselheiros objetividade nas discussões a respeito do SISPACTO. 208 

Solicitaram falas a conselheira Maria Laura Fontes Silva (Ministério da Saúde) 209 

que solicitou maior fiscalização por parte da Vigilância Sanitária aos restauran-210 

tes e as feiras livres em Salvador. A mesma relatou uma ocorrência em que ela 211 

encontrou um restaurante, em que a cozinha ficava perto do sanitário. Em se-212 

guida o conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal de Saúde – 213 
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A.M.S.N.U.). O mesmo propôs que a Secretaria Municipal de Saúde envie 214 

mensalmente ao Conselho Municipal de Saúde as pactuações para que sejam 215 

enviadas aos conselheiros e assim realizado um acompanhamento mais efetivo 216 

da execução destas pactuações. O conselheiro Nestor Neto (Secretaria Muni-217 

cipal de Saúde – SMS) solicitou uma questão de esclarecimento para respon-218 

der questionamento da conselheira Maria Laura Fontes Silva (Ministério da 219 

Saúde) O mesmo informou a conselheira, que há um esforço junto com a SE-220 

MOP, para que haja maior organização, um ambiente organizado e qualificado. 221 

Informou que existe um projeto de reorganizar as feiras tornando-as mais are-222 

jadas e o serviço mais qualificado. O Presidente do Conselho Municipal de Sa-223 

úde solicitou que a conselheira Maria Laura Fontes Silva (Ministério da Saú-224 

de) informasse o nome do restaurante que ela achou a irregularidade. Feito 225 

isso, após relatar uma experiência desagradável em um restaurante de Salva-226 

dor, colocou em votação para aprovação os indicadores apresentados assim 227 

como a sugestão do conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal de 228 

Saúde – A.M.S.N.U.). Realizada a votação e sendo aprovada, passou ao se-229 

nhor Alan para a apresentação e discussão sobre a atual situação da assistên-230 

cia a Saúde Mental no Município de Salvador. Realizada a apresentação, o 231 

presidente do Conselho Municipal de Saúde abriu o debate para os conselhei-232 

ros e representantes de algumas entidades de saúde mental. Passou a fala 233 

para a conselheira Kátia Medrado dos S. Baldini (NASPEC) que relatou que 234 

esteve em uma visita ao Quinto Centro de Saúde, onde há capacidade para 235 

vinte leitos psiquiátricos, porém estava limitado a oito por não dispor de refei-236 

ção suficiente. Em seguida, foi passada a palavra à conselheira Izolda Souza 237 

Cardoso (Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U) que  perguntou quantos 238 

psiquiatras dos CAPS são servidores, quantas equipes nos CAPS estão comple-239 

tas,quantos pacientes/ mês tem?  que passou mais de doze horas no CAPS três do 240 

Gey  Espinheira , algum que tenha ficado em observação. A mesma ressaltou que 241 

muito das informações ali apresentadas não condiziam com a realidade da assis-242 

tência em Saúde Mental. Concluída a fala da conselheira, o presidente do Conselho 243 

Municipal de Saúde passou a palavra aos representantes dos serviços de saúde 244 

mental, começando a senhora Célia Silva que solicitou saber como fica a situação 245 

dos CAPS que estão em reforma, se eles serão entregues e quanto a deficiência de 246 

atuação da área técnica, no que diz respeito ao passes do usuário e questões como 247 

estas. Passada a palavra para a senhora Edneide Santos, usuária do serviço de 248 
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saúde mental do CAPS São Caetano, a mesma solicitou saber se o Gey Espinheira 249 

está realmente atendendo vinte e quatro horas, se os Psiquiatras que já foram ou 250 

estão sendo convocados dia  trinta e um deste mês, se eles já estão se dirigindo as 251 

unidades?. Que a situação em relação aos psiquiatras é muito precária. Também 252 

solicitou saber se os guardas municipais estão fazendo a segurança dos CAPS?  253 

Em seguida foi transmitida a fala ao conselheiro Josueliton de Jesus Santos 254 

(AMEA) que solicitou esclarecer alguns pontos com relação aos ambulatórios e 255 

qual o direcionamento que terá o ambulatório Rubim de Pinho, sobre o com-256 

promisso assumido pelo Secretário com relação ao passe livre para os usuá-257 

rios de Saúde Mental com o Conselho Municipal de Saúde e outras instâncias, 258 

e, qual a realidade da atenção à família?. Solicitou também esclarecer a dife-259 

rença entre o consultório de rua do consultório na rua. Em seguida o conselhei-260 

ro Pedro Reis Paixão Gonçalves (UNEGRO) sinalizou que existe uma dificul-261 

dade com a assistência do SAMU a área psiquiátrica. Também sinalizou que 262 

existe um preconceito de muitos profissionais da área com relação aos pacien-263 

tes. O mesmo solicita uma ação de capacitação dos profissionais que traba-264 

lham com saúde mental. Outro ponto é o horário de funcionamento dos CAPS 265 

que encerram o atendimento antes das dezessete horas. Em seguida foi 266 

transmitida a fala a conselheira Lívia Santos de Sousa (AMEA) a mesma se 267 

dirigiu a área técnica solicitando que fosse negociado junto a Policia Militar que 268 

faz a segurança do CAPS Rio Vermelho, convidar a negociar com os policiais a 269 

postura deles que é de garantir a segurança do patrimônio e não cuidar do u-270 

suário. Continuou ratificando a fala da conselheira Izolda Souza Cardoso (As-271 

sociação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U) que não existe um CAPS três que deve-272 

se tomar uma postura de real funcionamento. Orientar para que em caso de crise é 273 

para levar o usuário para a PA que a reforma psiquiátrica preconiza que o tratamen-274 

to seja realizado em liberdade.Que após o cuidado, o paciente deve ser encami-275 

nhado a sua casa e caso ele não melhore deve mantê-lo  no  PA,  entre dois a cinco 276 

dias, até que passe a crise, que é direito do usuário. Que o CAPS  AD de Pernam-277 

bués, não está atendendo,que é o único funcionando e não está acolhendo.Em se-278 

guida foi concedida a fala a conselheira  Maria do Socorro Mendonça de Cam-279 

pos (SINDMED/ Ba) por questão de esclarecimento. A mesma solicitou res-280 

ponder ao questionamento do conselheiro Pedro Reis Paixão Gonçalves (U-281 

NEGRO) com relação ao atendimento do SAMU. Que antes existia um psiquia-282 

tra no atendimento, porém agora não existe mais. Que a equipe não vai entrar 283 
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em confronto com o paciente. Que o SAMU solicita apoio a família do paciente 284 

para contê-lo ou que ela peça à polícia. Porém que agora estão em  uma situa-285 

ção onde a polícia se recusa a dar esse suporte, por que a família está entran-286 

do na justiça para dar queixa de agressão ao paciente.  Neste caso nem a polí-287 

cia quer conter, nem a família e o profissional não pode entrar em confronto 288 

com o paciente. Também que o PA não atende ao paciente de saúde mental 289 

por que não tem alimento para esse paciente. Concluída essa fala o presidente 290 

retorna a fala a Conselheira Lívia Santos de Sousa (AMEA) que solicitou uma 291 

questão de esclarecimento. A mesma registrou que aqui neste meio tem vários 292 

usuários de saúde mental que não criam nenhum transtorno nos ambientes 293 

que eles passam. Que nenhum usuário de saúde mental morde. Após esta fala 294 

o presidente do conselho passou a palavra ao conselheiro Nestor Neto (Secre-295 

taria Municipal de Saúde – SMS). O mesmo lembrou aos conselheiros e aos 296 

demais, que esta gestão tem apenas um ano e meio e que está fazendo uma 297 

série de esforços concentrados, para que todas estas questões assim como 298 

outras de diversas áreas sejam resolvidas. Que muitas áreas estavam com 299 

pendências, e os problemas não podem ser resolvidos magicamente. Que há 300 

um plano em curso para atender a todas as Unidades Psiquiátricas. Reconhe-301 

ceu que há uma dificuldade na área médica psiquiátrica e que isso também 302 

dificulta o atendimento. Quanto à falta de alimento o mesmo informou que essa 303 

informação é inverídica. Que o Conselho Municipal de Saúde deve ir às unida-304 

des para verificar a veracidade destas informações. Que em um ano e meio os 305 

enfrentamentos destes problemas antigos foram iniciados e que continuarão 306 

buscando soluções. Concluída essa fala o conselheiro Marcos Antonio Al-307 

meida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) parabenizando aos usuários de saú-308 

de mental, e ressaltando que é necessário dar uma atenção maior neste aspec-309 

to e que esses usuários sempre são levados a constantemente lutar por  assis-310 

tência. Que a área técnica tem que começar a discutir a transversalidade no 311 

atendimento a saúde desses usuários e a garantia dos seus direitos, o que de-312 

ve ser garantido em todas as áreas. Continua sua fala sugerindo ao pleno, ini-313 

cialmente como forma de comprometimento com a luta nesta área da saúde, a 314 

criação do Primeiro Seminário de Saúde Mental na Cidade de Salvador. 315 

Concluiu sinalizando a importância da participação de Alan na apresentação, 316 

porém, ressaltando a necessidade da presença da responsável pela área téc-317 

nica de saúde mental senhora Teresa Costa, precisa estar presente nos locais 318 
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de debates para dar certas respostas que são muito específicas desta função. 319 

Continuou colocando para consulta ao pleno um pedido de fala da conselheira 320 

distrital Ana Paula. A mesma sinalizou que o bairro de Cajazeiras perdeu um 321 

CAPS infantil com o processo de municipalização, restando apenas um CAPS 322 

II em Águas Claras. Que gostaria de saber se há alguma perspectiva de uma 323 

implantação de outro CAPS infantil para o distrito de Cajazeiras. Outro ponto é 324 

que com a construção do Hospital Couto Maia no mesmo local onde funciona o 325 

CAPS II em Cajazeiras se esse CAPS vai continuar dentro da área do hospital. 326 

O presidente do Conselho Municipal de Saúde retomou a palavra declarou que 327 

não havendo manifestações contrárias, o Seminário de Saúde Mental foi apro-328 

vado pelo pleno. Passando a palavra logo em seguida ao técnico Alan para as 329 

devidas respostas. Entre essas respostas, foi informada a realização de uma 330 

reunião mensal da área técnica com os usuários, que ocorre geralmente na 331 

ultima sexta feira do mês. O conselho se comprometeu em solicitar a área téc-332 

nica o cronograma destas reuniões. Concluídas as respostas, o presidente do 333 

conselho retomou a palavra e sinalizou que apesar das respostas, dadas pelo 334 

técnico, muitas carecem de maior aprofundamento, ratificando a necessidade 335 

do Seminário de Saúde Mental assim como a presença da coordenadora da 336 

área de saúde mental, senhora Teresa Costa. Em seguida a palavra foi pas-337 

sada a conselheira Tereza Cristina Bonfim de Jesus Deiró (SINDSAÚDE – 338 

Rede Pública) que após tecer elogios às ações do Conselho Municipal de Saú-339 

de, solicitou um levantamento do total de trabalhadores com TAC - Termo de 340 

Ajustamento de Conduta e também que o Conselho Municipal retome essa dis-341 

cussão.  Retomando a palavra o presidente do Conselho Municipal agradeceu 342 

as palavras da conselheira de reconhecimento ao trabalho do Conselho, ao 343 

mesmo tempo,sinalizou que isto foi resultado da contribuição de todos os con-344 

selheiros que participam, sinalizou a necessidade de envolvimento de todos os 345 

conselheiros e não apenas de alguns. Sinalizou que está sendo realizado um 346 

balanço da presença dos conselheiros, além de uma sugestão de regimento 347 

onde há um ponto, conforme a resolução quatro cinco três que trata da renova-348 

ção dos conselheiros. O mesmo informou que esta proposta está sendo envia-349 

da aos e-mails dos conselheiros para análise e contribuição. Passou a palavra 350 

para o conselheiro Josueliton de Jesus Santos (AMEA) que sugeriu como 351 

primeira pauta para a próxima reunião ordinária, a discussão da questão da 352 

Saúde Mental. A senhora Rosa Virginia (SMS) sugeriu a abordagem da Saúde 353 
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Mental em conjunto com um representante do Estado (SESAB) e do Ministério 354 

da Saúde, para discutir as questões dos leitos psiquiátricos nos hospitais. O 355 

presidente do conselho Municipal de Saúde retomou a palavra e sugeriu como 356 

resposta a solicitação de Josueliton, a convocação da comissão de organiza-357 

ção do Seminário de Saúde Mental composta pelos seguintes nomes: Rosa 358 

Virginia (SMS), Maria Laura Fontes Silva (Ministério da Saúde), Ednésio O-359 

liveira de Jesus (Ministério da Saúde), Jaqueline Almeida (CMS), assim co-360 

mo a executiva do CMS,Josueliton de Jesus Santos (AMEA),Tereza Cristina 361 

Bonfim de Jesus Deiró (SINDSAÚDE – Rede Pública).Para que estas ques-362 

tões da Saúde Mental sejam discutidas de maneira mais aprofundada sem ex-363 

cesso de discussão com mais deliberações e respostas. Após esta fala o mes-364 

mo passou para o conselheiro Pedro Reis Paixão Gonçalves (UNEGRO) que 365 

sugeriu a presença do Ministério Público neste seminário, da Defensoria Públi-366 

ca e também da União. Finalizando, o presidente acatou a proposta dando co-367 

mo encerrada a reunião e eu, Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida lavrei a 368 

presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes.  369 

 Salvador, 23 de Julho de 2014. 370 

 371 

Cons. Nestor Neto  372 

Secretaria Municipal da Saúde – SMS 373 

 374 

Cons. Maria Laura Fontes Silva  375 

Ministério da Saúde  376 

 377 

Cons. Ednésio Oliveira  de Jesus  378 

Ministério da Saúde  379 

 380 

Cons. Djalma Bastos Rossi 381 

SINDSAÚDE - Rede Pública 382 

 383 

Cons. Tereza Cristina  Bonfim de Jesus Deiró 384 

SINDSAÚDE – Rede Pública 385 

 386 

Cons. Enádio Nunes Pinto 387 

AACES 388 

 389 

Cons. Maria do Socorro Mendonça de Campos 390 

SINDMED/ Ba 391 

 392 

Cons. Mateus Araujo Ribeiro Dias  393 

CROBA 394 

 395 

Cons. Humberto Costa 396 

Associação Municipal de Saúde – A.M.S.N.U. 397 
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Cons. Izolda Souza Cardoso 398 

Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U. 399 

 400 

Cons. Rubiraci Santos de Almeida  401 

União Brasileira de Mulheres – UBM 402 

 403 

Cons. Elza Costa Pinto  404 

Sociedade Beneficente, Recreativa e de Defesa dos  Moradores de Castelo 405 

Branco e Adjacências 406 

 407 

Cons. Antonio Carlos Lima Santana 408 

Sociedade 1º de Maio de Novos Alagados 409 

 410 

Cons. José Silvino Gonçalves dos Santos 411 

Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana 412 

 413 

Cons. Guilhermina Maria Souza Oliveira 414 

FEASAPEB 415 

 416 

Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio 417 

Instituto Kutala ’Nleeke 418 

 419 

Cons. Pedro Reis Paixão Gonçalves 420 

UNEGRO 421 

 422 

Cons. Josueliton de Jesus Santos 423 

AMEA 424 

 425 

Cons. Lívia Santos de Sousa 426 

AMEA 427 

 428 

Cons. Justina Santana da Silva 429 

CEAPLER 430 

 431 

Cons. Kátia Medrado dos S. Baldini 432 

NASPEC 433 


