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Salvador, 27 de agosto de 2014. 12 

 13 

Aos vinte e sete dias do mês agosto do ano dois mil e quatorze, às quatorze horas, no 14 

auditório do Ministério da Fazenda,localizado na Av. da França – Comércio, Salva-15 

dor/Bahia, foi realizada a quatrocentésima segunda  Reunião do Conselho Municipal de 16 

Saúde de Salvador, em caráter ordinário, com a primeira chamada as quatorze horas e a 17 

segunda chamada as quatorze e trinta com o seguinte ponto de pauta: A segurança das 18 

Unidades de Saúde do Município de Salvador. O Presidente do Conselho Municipal 19 

de Saúde, Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke), 20 

iniciou à reunião informando a respeito da reforma do regimento do Conselho Munici-21 

pal de Saúde, onde é garantido que em todas as reuniões do Conselho Municipal de Sa-22 

úde, onde uma das pautas seriam oriundas dos Conselhos Distritais, justamente para 23 

descentralizar o Conselho Municipal. Que nesta reforma do regimento do Conselho uma 24 

das partes que mais se destacam é a descentralização do espaço de participação, a am-25 

pliação também da inclusão dos Conselhos Distritais e Conselhos Locais como atores 26 

da saúde, como também órgãos importantes desta interlocução e que também vai con-27 

tribuir muito com esse olhar que o Conselho Municipal de Saúde precisa ter no sentido 28 

de Cidade. Informou que foi unanimidade na reunião dos presidentes e vice-presidentes 29 

dos Conselhos Distritais que essa seria uma pauta urgente, dado que algumas Unidades 30 

tinham acabado de serem assaltadas, dado que o caso hoje pede uma urgência. Que o 31 

que foi colocado para os conselheiros é que essa pauta não pode ser uma pauta de um 32 

único ator, essa pauta não pode ser uma pauta do presidente do Conselho, essa pauta 33 

não pode ser uma pauta  só de uma entidade,essa pauta tem que ser uma pauta geral , já 34 

que é uma pauta que atinge toda cidade, já que é uma pauta que atinge todos os distritos, 35 

necessário se faz mobilizar todos os atores que discute saúde no município.Por isso foi 36 
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chamada essa reunião no dia de hoje.Continuou declarando que  antes de chamar aqui as 37 

pessoas que foram convidadas, foram  chamados os atores que discutem ou que têm 38 

também não só no seu papal garantir a segurança do cidadão, mas também como dever 39 

garantir a segurança do cidadão.Colocou que enquanto a ele couber o papel de ser pre-40 

sidente do conselho, é contra a retirada de direito por conta da violência, que a seguran-41 

ça e o direito seja garantido e que de fato a população seja incluída neste processo e se 42 

veja nele.Em seguida o presidente do Conselho Municipal de Saúde convocou que se 43 

dirigisse a mesa para assinar os termos de posse, como conselheiro titular , representan-44 

do a SESAB, o Senhor José Cristiano Soster  em substituição ao conselheiro Andrés 45 

Castro Alonso Filho e como conselheiro suplente representando a SESAB, o senhor  46 

Chaider Gonçalves Andrade em substituição ao conselheiro Alan Silva Reis. Após a 47 

assinatura dos termos de posse foi concedida a palavra ao Conselheiro José Cristiano 48 

Soster (SESAB), assim como ao Conselheiro Chaider Gonçalves Andrade (SESAB), 49 

pelo tempo regimental de dois minutos para algumas palavras. Concluída estas falas, o 50 

presidente do Conselho Municipal de Saúde o conselheiro Marcos Antonio Almeida 51 

Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) retomando a palavra, agradeceu aos novos conse-52 

lheiros pelas palavras e pela contribuição ao conhecimento dos conselheiros. Continuou 53 

com o informe a respeito do conteúdo do site da secretaria, onde constam novas infor-54 

mações referentes ao Conselho Municipal de Saúde de forma mais completa a fim de 55 

dar mais transparência à gestão do Conselho Municipal de Saúde. Dando continuidade, 56 

chamou para compor a mesa: O representar o Secretário Municipal de Saúde de Salva-57 

dor a Subsecretária de Saúde de Saúde de Salvador, Senhora Lucimar Rocha (SMS); o 58 

representante da Guarda Municipal, o Senhor Anderson Costa Barros; o representante 59 

do Comando Geral da Polícia Militar da Bahia o Capitão José Mesquita; o representan-60 

te da assistência Militar da Prefeitura Municipal da Cidade do Salvador, o Major Luci-61 

ano Santos Silva; o representante da Diretoria de Acompanhamento das Ações da Se-62 

cretaria Municipal de Saúde do Município o Senhor Nestor Neto (SMS), dando conti-63 

nuidade, o presidente do Conselho Municipal de Saúde convidou os Presidentes dos 64 

Conselhos Distritais que estavam presentes para se aproximarem da mesa. O mesmo 65 

informou que o planejamento inicial seria chamá-los para compor a mesa, porém, em 66 

função da dificuldade de espaço, isso se tornou inviável. Informou que este fato não 67 

impossibilitou a priorização de suas falas, assim como as fala dos Conselheiros Munici-68 

pais. Continuou registrando a presença do presidente de Conselho Distrital de Brotas - 69 

Florisvaldo Ribeiro; a Presidente do Conselho Distrital de Itapagipe - Solange Sou-70 

za; a presidente do Conselho Distrital de Itapuã - Ineildes Queiroz; o presidente do 71 
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Conselho Distrital da Liberdade - Paulo Roberto Cerqueira; o Presidente do Conse-72 

lho Distrital do Subúrbio Ferroviário - Antonio Farias; o presidente do Conselho 73 

Distrital de Barra Rio Vermelho - Rodrigo Alves da Silva. Após todos tomarem seus 74 

lugares, o mesmo passa para a senhora Lucimar Rocha (SMS), para realizar uma apre-75 

sentação a respeito da situação do Município de Salvador. Neste ínterim, o presidente 76 

do Conselho Municipal de Saúde, o conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio 77 

(Instituto Kutala N’leeke) realizou um informe lembrando a realização do 1º Aulão do 78 

CMS a ser realizado no dia 17 de setembro no Salão Nobre da Reitoria da Universidade 79 

Federal da Bahia, com as inscrições do dia 01 até o dia 05 exclusivamente para os con-80 

selheiros e em seguida sendo disponibilizada para os demais segmentos da sociedade, 81 

até o dia 15 de setembro do corrente ano. Após este aviso o presidente passou a palavra 82 

a senhora Lucimar Rocha (SMS), representante da Secretaria Municipal de Saúde do 83 

Município de Salvador para a apresentação. A mesma iniciou saudando aos presentes e 84 

em seguida ressaltando a sua satisfação em representar o Secretário de Saúde do Muni-85 

cípio de Salvador nesta reunião do Conselho Municipal de Saúde de Salvador para tratar 86 

de um assunto de grande relevância para a sociedade brasileira, para a cidade de Salva-87 

dor e especialmente para os profissionais de saúde; que é situação da segurança nas U-88 

nidades de Saúde. A mesma pede desculpas, pois, em função de uma falha técnica, a sua 89 

apresentação não foi salva no Pen Drive, o que não a impede de realizar um dialogo a 90 

respeito do tema, enquanto a referida apresentação é providenciada.  A mesa iniciou sua 91 

fala declarando, que tratar de segurança nas unidades de saúde é algo de grande desafio 92 

para qualquer gestor público, até porque, segurança pública hoje, não é responsabilidade 93 

de gestor do governo municipal, declara que segundo a Constituição Brasileira de 1988, 94 

em seu artigo 144, que a segurança pública é de responsabilidade dos Estados, através 95 

de um conjunto de policias: Policia Rodoviária Federal, Ferroviária, Estadual, Civil e 96 

Corpo de Bombeiros, garantem a segurança pública e a ordem pública. Enfim, a segu-97 

rança pública hoje é responsabilidade do Estado. A mesma ressaltou que acredita que 98 

não há duvidas a este respeito. Continuando, em sua fala informou que paralelo a isso a 99 

administração municipal vem envidando esforços para que se possa garantir a segurança 100 

patrimonial das unidades de saúde. A mesma ressaltou que para tanto foi colocado no 101 

plano municipal de saúde 2014/2017  uma diretriz que traz a questão da segurança nas 102 

unidades. E dentro desta diretriz foram trazidas para a programação anual de 2014 al-103 

gumas ações voltadas para a melhoria dessa segurança nas unidades, paralelo a isso, a 104 

secretaria desenvolveu algumas ações, ou melhor, já vinha desenvolvendo, mas, poten-105 

cializou muito mais as ações através de parcerias firmadas através da assistência da Po-106 
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licia Militar da Prefeitura de Salvador através do Major Luciano, com o capitão da 107 

policia militar, também com a Guarda Municipal que são parceiros da prefeitura de Sal-108 

vador na garantia da segurança nestas Unidades  de Saúde. Para dessa forma garantir a 109 

segurança nestas Unidades. Através deste convenio que a prefeitura tem com a policia 110 

militar é que vem garantindo a aquelas unidades e áreas de risco. Acrescenta que vem 111 

pedindo às unidades que façam um boletim de ocorrência informe qual foi o tipo de 112 

ação que foi praticada na unidade. Acrescentou que vem sido observado ao longo dos 113 

anos que a maioria das abordagens nas unidades de saúde, elas acontecem mais por me-114 

liantes e vândalos que entram para subtrair o patrimônio público a busca de equipamen-115 

to  que acreditam ter alguma serventia para estes. Continuou declarando que a grande 116 

maioria do que tem sido subtraído das unidades tem sido aparelho de computadores, 117 

CPUs, monitores e medicamentos controlados. As unidades que tem o maior índice de 118 

violação na sua estrutura física são no caso os CAPS, na rede de atenção psicossocial. 119 

Continuou dizendo que a gestão tem garantido policiamento vinte e quatro horas de 120 

policiamento ostensivo nas unidades apesar da não ser de competência da policia mili-121 

tar, de não ter obrigação de permanecer dentro das unidades de saúde, mas por conta do 122 

perfil da unidade e da localização, a gestão tem garantido policiamento vinte e quatro 123 

horas para assegurar assistência a saúde de forma segura para os profissionais que ali 124 

trabalham e para os usuários daquela unidade. Declarou que existe uma parceria com a 125 

Policia Militar e com a Guarda Municipal que tem apoiado a gestão com mais de cento 126 

e quarenta profissionais. Paralelo a isso, sensível com a situação dos profissionais, ale-127 

gando a insegurança dos trabalhadores, está sendo desenvolvido na SENGE um proces-128 

so para aquisição de câmeras filmadoras. Continuou declarando que, apesar de acreditar 129 

que isso não vai impedir, mas, inibir a ação de pessoas que entram para praticar algum 130 

ato de furto, roubo ou para assustar os trabalhadores. Declarou que a gestão também 131 

começou um processo de dotar os profissionais de crachás e uniformes. Principalmente 132 

aqueles que desenvolvem atividades no campo, como os Agentes de Saúde, os Auxilia-133 

res de Enfermagem, as Equipes de Saúde da Família. Declarou que através do NTI, está 134 

garantida a questão dos crachás e também tramita na SENGE um processo de vigilância 135 

eletrônica para as unidades de saúde. Declarou que sabe que com estas medidas sendo 136 

desenvolvidas. A gestão vem buscando minimizar essa insegurança que vem de forma 137 

crescente aumentando nos serviços públicos. Ressaltou que o erário público está tendo 138 

um custo maior em função da colocação de grades nas unidades que estão sendo requa-139 

lificadas ou construídas, criando verdadeiras prisões em função da insegurança que do-140 

mina a cidade. Não só nas Unidades de Saúde como também nos prédios administrati-141 
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vos. Tomou como exemplo casos de desaparecimento de equipamentos dentro dos pré-142 

dios sendo obrigado, portanto, a abrir sindicância para apurar esses casos. Declarou que 143 

apesar de entender que segurança não é papel da secretaria, tem tratado o assunto com 144 

muita seriedade, e tem se preocupado bastante com a questão da segurança. Mas, que a 145 

secretaria não tem como garantir a segurança das pessoas e sim do patrimônio público. 146 

Continuou dizendo que o problema de segurança nos centros urbanos é uma questão que 147 

abrange todas as áreas da sociedade assim como todas as pessoas. Continuou declarando 148 

que faria uma apresentação de slides onde seria exposto um levantamento onde foram 149 

mapeadas as regiões onde há o maior número de ocorrências. Demonstrou como exem-150 

plo o CAPS Nise da Silveira que no mês de agosto sofreu três abordagens consecutivas 151 

e sempre o setor da unidade que é mais afetado é a farmácia, são indivíduos que buscam 152 

medicamentos controlados. Continuou declarando que a unidade Ministro Alckmin foi 153 

inaugurada toda gradeada, porém o único setor que foi violado foi a farmácia. Continu-154 

ou declarando que no CAPS IA no Distrito Barra Rio Vermelho, os profissionais eram 155 

abordados em via pública, não sentiam segurança, necessitando, portanto do apoio da 156 

Policia Militar, garantindo a segurança dos profissionais. Citou outro caso, segundo a 157 

mesma, muito noticiado: O de Pernambuezinho, onde está sendo mantida a guarda poli-158 

cial em horário administrativo de forma a permitir  o funcionamento da unidade. Salien-159 

tou que a questão da segurança é algo grave que não é dentro da unidade, e sim fora da 160 

unidade e tem prejudicado bastante o funcionamento dos serviços de saúde. Concluindo 161 

sua fala declarou que estaria aguardando os slides chegarem para explaná-los e também 162 

para qualquer esclarecimento, concluiu declarando que a secretaria está atenta a questão 163 

de segurança, tem buscado fortalecer as parcerias com a secretaria de segurança pública 164 

através do convenio firmado com a prefeitura, também a guarda municipal, que tem 165 

contribuído, apesar de não ser o papel da guarda municipal estar dentro da unidade de 166 

saúde, assegurar o patrimônio da cidade como um todo. Concluída sua fala a mesma 167 

agradeceu, sendo retomada a palavra pelo presidente do conselho conselheiro Marcos 168 

Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) que convidou para ser ouvido o 169 

representante da Policia Militar o Capitão José Mesquita. O mesmo após cumprimen-170 

tar os presentes, fez algumas considerações a respeito do papel da Policia Militar quanto 171 

ao policiamento ostensivo e a situação da segurança. Sinalizou a responsabilidade que a 172 

Policia Militar tem em garantir a integridade física do cidadão que utiliza o serviço pu-173 

blico nas unidades de saúde, que se desloca para o atendimento na unidade de saúde, 174 

assim como do funcionário que segue para realizar o atendimento na unidade e do cida-175 

dão em geral. Ressaltou que há uma divisão territorial das áreas onde a unidade policial 176 
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está atrelada, de forma a realizar o atendimento racional das demandas, Também ressal-177 

tou a importância da realização do registro das ocorrências policial para os estudos es-178 

tratégicos acerca do que pode ser utilizado de forma estratégica na garantia da forma 179 

racional do policiamento. Concluiu sua fala declarando que a Policia Militar está sem-180 

pre aberta as demandas da secretária Municipal de outros órgãos que necessitarem. Re-181 

tomando a fala o presidente do Conselho Municipal de Salvado conselheiro Marcos 182 

Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke), agradeceu e passou a palavra 183 

para o Representante da Guarda Municipal e senhor Anderson Costa Barros que após 184 

cumprimentar a todos, e se identificar declarou que a Guarda Municipal esta encarrega-185 

da de resguardar o patrimônio público. Declarou que este trabalho em certas unidades 186 

torna-se problemático a segurança até mesmo para os guardas municipais, mas que sur-187 

gindo algum tipo de necessidade em função das características destes locais, é solicitada 188 

ajuda a Policia Militar na pessoa do Major Luciano,no que sempre é atendido. Conti-189 

nuou declarando que discordando da senhora Lucimar Rocha, acredita que a segurança 190 

pública é um dever de todos em virtude da sensação de insegurança em Salvador, assim 191 

como no Brasil todo. Ratificou a observação do Capitão José Mesquita quanto a im-192 

portância do Registro de Ocorrência e a contribuição deste registro no apoio ao combate 193 

e das ocorrências. Declarou que grande parte das ocorrências nas unidades se dá a noite 194 

e são casos de arrombamento. Concluiu declarando o dever da Guarda Municipal em 195 

garantir a segurança do patrimônio e também dos Funcionários do Município de Salva-196 

dor. Retomando a fala o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, con-197 

selheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) que transmitiu 198 

a fala ao Major Luciano Santos Silva, chefe da Assistência Militar da Prefeitura Mu-199 

nicipal de Salvador, responsável pela segurança nas unidades de saúde do Município. O 200 

mesmo após saudar aos presentes declarou a relevância do tema abordado. Que a o tema 201 

abordado é uma questão que envolve todos que a segurança pública não é problema só 202 

de policia  ou só do Estado ou só do Município. Utilizou um exemplo de uma ação da 203 

prefeitura Municipal em uma região da cidade em que a solução foi apenas uma questão 204 

de limpeza do lugar no que diz respeito a retirada do lixo e dos escombros do local além 205 

de uma ação de reurbanização e iluminação do local, não sendo necessário ação efetiva 206 

da policia. Continuou declarando que muitas ações podem colaborar com a segurança 207 

pública de um modo geral. Sobre a segurança nos postos de saúde continuou descreven-208 

do como se dá o suporte às solicitações realizadas à Assistência Militar, que é uma re-209 

presentação da policia militar na Prefeitura. Descreveu a rotina no que tange aos aten-210 

dimentos aos postos de saúde como também de outros órgãos do Município. Declarou 211 
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que é incontestável o investimento do Governo do Estado na segurança  aos postos de 212 

saúde. Declarou que a questão de violência que se vive não é privilegio da Bahia, que é 213 

uma questão que atinge todo o País. Declarou que há uma preocupação por parte da 214 

prefeitura em relação a este problema. Partindo desta observação passou descrever de 215 

forma prática o processo de assistência aos postos de saúde especificamente com a se-216 

guinte fala: A maioria dos postos estão localizados em comunidades, continuou dizendo 217 

que policiais do estado na hora de folga em função da parceria que servem em unidades 218 

de saúde, porém nem todas são contempladas, mas declarou que na UPA de Periperi 219 

tem dois policiais com plantão de vinte e quatro horas, naquele momento ,na UPA de 220 

Valeria tem três homens com plantão de vinte e quatro horas,que na unidade de Arenoso 221 

em horário administrativo no posto quatro policias por turno, declarou que esta distribu-222 

ição do quantitativo de policiais é realizada a partir das estatísticas e da mancha criminal 223 

da localidade, que é dessa maneira  que são norteados. Declarou que a assistência está 224 

sempre atenta às orientações da Secretária, das observações que são feitas da Guarda 225 

Municipal e também tem acesso ao Secretário e a Subsecretária e a alguns postos que se 226 

reportam diretamente a assistência. Sinalizou que quando há ausência de algum policial 227 

no posto Hélio Machado – Itapuã, imediatamente a assistência Militar toma conheci-228 

mento, pois a comunidade cobra veementemente. Ressalta que a situação na área de 229 

Itapuã é muito problemática. Ressaltou que não há possibilidade de atender a todas os 230 

postos de saúde, que a questão da segurança é a questão do entorno do posto. Sinalizou 231 

para os presentes se alguém se lembrou da ultima ocorrência no posto de saúde. Enfati-232 

zou que existe o detalhe da sub-notificação e ressaltou a importância da do Boletim de 233 

Ocorrência. Em resposta a sua própria pergunta quanta respondeu que a ultima ocorrên-234 

cia foi no mês de agosto no Quinto Centro com uma prisão em flagrante. Outra ocorrên-235 

cia que ocorreu foi em Cajazeiras com um arrombamento. Sendo estas as últimas notifi-236 

cações que ele recebeu a respeito de ocorrências. Passou a analisar a situação do posto 237 

de Pernambues, por que não havia policiamento no posto de Pernambues, que é prati-238 

camente na paralela, foi uma situação pontual, que não há registros de ocorrências na-239 

quele local, que após o corrido foi colocado três policiais no posto, informou que já e-240 

xistem dois policias no posto do Alto do Cruzeiro, que tudo é realizado com um esforço 241 

muito grande. Que o grande problema é o entorno concluiu demonstrando que esta é a 242 

situação que ocorre em relação à assistência militar, que há cobertura de trinta e seis 243 

unidades, que todas as áreas críticas são acompanhadas, independente do policiamento 244 

rotineiro. Ressaltou as parcerias firmes do Governo do estado a disposição da Prefeitura 245 

para tratar desses assuntos e da parceria com a Guarda Municipal, após estas palavras o 246 
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mesmo encerrou sua fala, se colocando a disposição para maiores esclarecimentos. O 247 

presidente do Conselho Municipal de Saúde retomou a palavra, agradeceu ao Major 248 

Luciano (PM-Ba) e passou a fala para o Conselheiro Nestor Neto e também para inscri-249 

ções para as falas dos conselheiros presentes, sinalizando o cumprimento do tempo re-250 

gimental. O Conselheiro Nestor Neto iniciou sua fala cumprimentando aos presentes e 251 

se dirigindo ao Major Luciano declarando que o tema da segurança é um tema emble-252 

mático para todos, e tratar deste assunto é algo bastante importante, principalmente para 253 

os profissionais que trabalham com a saúde, pois alguns se deslocam para fora da Uni-254 

dade de Saúde para o atendimento às comunidades. O mesmo declara que esta questão 255 

não é só um problema de atendimento policial, mas de articulação das comunidades 256 

para debelar estas questões a este tema. Declarou que as vezes os indivíduos se sentem 257 

vulneráveis e impotentes diante de certas situações onde existem pessoas armadas den-258 

tro da comunidade que ameaçam os profissionais do poder público tantos estaduais 259 

quanto municipais, declarou sua defesa destes profissionais (ressaltou a situação dos 260 

agentes de saúde) que estão impedidos de realizar o seu trabalho em função destas situ-261 

ações. Declarou que tem percebido que em muitos locais a diminuição destas situações 262 

devido à implantação de serviços de saúde nestas áreas, em função de uma maior mo-263 

vimentação de pessoas.  Declarou que é papel da saúde pública é também de levar a 264 

criação de serviços às comunidades em lugares remotos, dando a esta comunidade capa-265 

cidade de articulação as mesmas para que estas tenham acesso não só a estrutura de sa-266 

úde, mas também a estrutura da vida como um todo. O presidente abriu para discussão e 267 

para debates, informou que seriam intercaladas as falas entre um Conselheiro Municipal 268 

e um Conselheiro Distrital, solicitando aos que contribuírem com as falas, permaneçam 269 

até o final para as respostas às suas colocações para o enriquecimento do debate. Come-270 

çou com transmitindo a fala a Conselheira Izolda Souza Cardoso (Associação Municipal 271 

de Saúde - A.M.S.N.U.)  ao mesmo tempo que declarou as inscrições para contribuições en-272 

cerradas após a fala da referida conselheira. A mesma após cumprimentar aos presentes refe-273 

riu-se dois pontos contundentes: O primeiro, referiu-se à situação da sua Unidade de atendi-274 

mento Ramiro de Azevedo que considera está em uma área emblemática em função de se 275 

encontrar próximo a cracolândia e ser referencia em tuberculose, a maioria dos clientes que 276 

recebem esta referência em tuberculose viverem em situação de rua, que na unidade se vive 277 

muito fragilizado. Pois existem alguns pedintes contumazes que extorquem tanto os trabalha-278 

dores e trabalhadoras assim como pacientes. Necessitando se intervenção não só na área de 279 

segurança mais também de acolhimento. Ressaltou que não estava falando do tanto de arrom-280 

bamento e roubo que tem na unidade, estava falando de gente, que é o mais importante A 281 
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segunda abordagem referiu-se aos CAPS, que tem segurança, mas não é como se gostaria. A 282 

mesma esclareceu que as pessoas que são das associações têm representação, mas não pude-283 

ram  ficar  solicitou que a mesma colocasse  “ Referencie os incidentes de intervenção em 284 

relação aos usuários dos CAPS onde estes estão para segurança do patrimônio e  individuo, e 285 

não de intervenção direta nas demandas especificas do usuário para que tudo não vire caso de 286 

policia e  sim caso de acolhimento.” Concluiu a sua fala passando para a conselheira Solange 287 

Souza presidente  do Conselho Distrital de Itapagipe, que após se apresentar referiu-se a segu-288 

rança do posto e do  patrimônio. Que lá no posto de Itapagipe realizou reuniões com a comu-289 

nidade e os servidores,que a comunidade  junto com o conselho local,assim como estes servi-290 

dores declararam o medo de estar fazendo o seu trabalho lá. Que em um seminário com a 291 

base comunitária saindo ações no âmbito da educação, saúde e segurança para a comunida-292 

de.Encerrando a fala desta conselheira foi transmitida a conselheira Justina Santana da 293 

Silva(CEAPLER). A mesma após cumprimentar se apresentar aos presentes declara que 294 

reforça a questão da segurança nas unidades de saúde que é a obrigação do estado mas 295 

também da prefeitura. Sugeriu um monitoramento das unidade de saúde no período da 296 

noite. Ressaltou a fala do conselheiro Nestor Neto (SMS),que deve ser reforçada a im-297 

portância da comunidade como um todo e não só os profissionais de saúde, assim como 298 

a relação dos gestores com os funcionários. Concluiu a sua fala e passou a Alex Souza 299 

presidente do Conselho local de Sussuarana, o mesmo após cumprimentar a todos decla-300 

rou que acha a pauta tratada a respeito da reunião da segurança nas unidades de saúde, 301 

bastante interessante. Que teve uma unidade recentemente inaugurada houve um tenta-302 

tiva de arrombamento, sem sucesso.  que esse assunto requer discussão. Mas, que quer 303 

trazer também trazer uma outra discussão que é a segurança dos funcionários e profis-304 

sionais das unidades que vem direto do tráfico e a invasão de alguns usuários que inva-305 

dem as unidades sem querer saber se há condições de  atendimento que considera um 306 

tema a ser discutido e a respeito do apoio da Guarda Municipal nas Unidades. Após esta 307 

fala foi transmitida a fala ao conselheiro Linsmar Vilas Boas do Conselho Distrital de 308 

Cabula Beiru. O mesmo após cumprimentar os presentes ressalta a situação da seguran-309 

ça de Nazaré das Farinhas. Também descreve uma ocorrência na sexta feira próxima  310 

dentro do posto de saúde onde uma usuária sacou a arma de um policial de serviço no 311 

posto de Pernambues. Destaca a situação do agente comunitário que a prefeitura de Sal-312 

vador vem aceitando que o agente comunitário mude de área sem consultar, sem buscar 313 

e sem fazer a participação. Que a impôs que fosse fazer o mapeamento e vão mudar o 314 

agente de área, sem uma discussão de baixo pra cima, sem crachá e sem farda. O mes-315 

mo concluiu que acha a população não deve ter medo quando a policia chegar, que a 316 
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população deve querer que a polícia chegue que o problema é como a policia chega, o 317 

problema é quando a guarda chega, o problema é quando o servidor chega. Que o servi-318 

dor tem que saber chegar, tem que saber acolher. Declarou que se não houver discussão 319 

de baixo para cima, independente do efetivo o não vai funcionar. Concluiu sugerindo a 320 

criação do Conselho de Segurança. Em seguida foi concedida a fala da Agente Comuni-321 

tária de Cosme de Farias Estrela, que declarou o agente comunitário vem sofrendo, que 322 

em alguns locais o profissional tem que abrir as caixas de isopor para demonstrar o ma-323 

terial que vai trabalhar para ter acesso ao local. Continuou se dirigindo ao Major Lucia-324 

no indagando ao Major Luciano a respeito do efetivo e se dirigindo ao Presidente do 325 

Conselho Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) declarando 326 

que esta reunião foi convocada para discussão da guarda do patrimônio da Unidade que 327 

vêm sendo roubada e violada. Quanto ao material humano, a mesma declara que eles 328 

estão sendo violados na rua, que isso é segurança pública. Dirigindo-se ao Major Luci-329 

ano declara que os agentes desejam que seja trabalhado de forma preventiva, que esse 330 

efetivo deve vir trabalhar antes que as ocorrências ocorram que eles gostariam que elas 331 

não ocorressem, por que não é interessante que para o agente ficar marcado por uma 332 

ocorrência. Concluiu sua fala transmitindo agradecendo e transmitindo a fala ao Conse-333 

lheiro Cleber Mascarenhas Bispo (AACES). O mesmo apresentou-se como um conse-334 

lheiro representante dos agentes de saúde. O mesmo fez um elogio a Assistência Militar 335 

e ao Conselho Municipal de Saúde pela iniciativa da discussão do assunto. Ressaltou 336 

que é importante fazer esta discussão com os sindicatos para se ampliar a discussão, que 337 

o bem mais importante são os servidores, que o maior patrimônio são os servidores, que 338 

sem os servidores a coisa não anda em primeiro lugar. Citou o fato de que anteriormente 339 

no setor de Zoonoses quando os agentes de endemias recolhiam um animal de grande 340 

porte as pessoas iam armados retirar o animal sem autorização, agora com a presença da 341 

Policia Militar vinte e quatro horas lá foi sanado isso. Continuou declarando se dirigin-342 

do a Secretária que a segurança urbana e a insegurança urbana não deixam de acontecer 343 

que tem que se fazer um trabalho de educação mais profunda. Que enquanto isso não 344 

acontece a gente tem que continuar trabalhando, que tem locais que tem lugar que o 345 

agente de saúde vai que nem a policia vai.E o único servidor que vai em todos os locais. 346 

Salientou que costuma orientar os colegas sempre realizar registro sem identificar o 347 

individuo para que não haja retaliações. Citou a lembrança do dia 25 de novembro a 348 

noticia de dois colegas que foram metralhados em Valeria pelo narcotráfico estando 349 

fardados. Quanto à questão de segurança, se dirigindo a secretária de saúde e ao Conse-350 

lheiro Nestor Neto (SMS), salientou a necessidades de uso de crachá e do fardamento 351 
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melhora muito as condições do profissional e de adentrar as comunidades, pois come-352 

çou a ser distribuídos e depois cessou. Citou como exemplo uma ocorrência com uma 353 

equipe da “LEPTO” grupo de agente de saúde de combate aos vetores, que não tem lo-354 

cal fixo, estava fazendo um trabalho em um determinado bairro e foi surpreendido por 355 

marginais, porque não tinha este crachá, foram feitos de reféns, e só foram liberados 356 

após identificação. Que falou com Nestor Neto (SMS) e com o Secretário de Saúde, 357 

com isso, se fez o crachá de alguns e parou. Concluiu solicitando a distribuição de cra-358 

chás, fardamento, pois, caso contrario, vai chagar um dia em que vão cruzar os braços. 359 

Acrescentou a este pedido uma gratificação de risco de vida, ou melhor, de morte. Con-360 

cluiu agradecendo e passando a fala ao Presidente do CMS, que transmitiu a fala ao 361 

Conselheiro Florisvaldo do Conselho Distrital de Brotas que destacou o problema de 362 

segurança, porém que as falas realizadas na reunião estão se distanciando do objetivo da 363 

reunião, que é a segurança das unidades. O que vai acontecer do lado de fora da unidade  364 

é para uma reunião com a Companhia de Policia local. Salientou que não ouviu nenhu-365 

ma proposta para solução do problema. Declarou que acha que a segurança das unidades 366 

não é uma responsabilidade da Policia Militar, é uma responsabilidade do Município 367 

sim. Que a Secretária de Saúde é responsável pela segurança dos funcionários da unida-368 

de todos e até dos usuários que adentram a unidade. Pergunta o que será feito para re-369 

solver o problema dos arrombamentos, do medico agredido, da enfermeira; o que será 370 

feito. Declarou que não ouviu nenhuma sugestão neste sentido até o momento. Que dis-371 

cutir a segurança do agente na rua é outro foco de reunião, que pode ser discutido com a 372 

companhia de Policia Local. Neste caso é de responsabilidade da Policia Militar.Que a 373 

maioria dos problemas relatados em outra reunião foram relativos a segurança dentro da 374 

unidade, que lá fora depois agente discute. Questionou o que impede da Guarda Muni-375 

cipal assumir a segurança dentro das unidades, salientou que não sabe se isso é possível. 376 

Apresentou uma proposta de contatar uma segurança privada dividindo a responsabili-377 

dade com a Guarda Municipal para resolver o problema de segurança dentro das unida-378 

des. Sugeriu também convidar em outro momento nas reuniões do Conselho Distrital, a 379 

Companhia de Policia Local, para discutir as outras questões para discutir a segurança 380 

no entorno da comunidade e do trabalho dos agentes. Finalizou salientando que o foco 381 

desta reunião é a segurança dentro das unidades. Após esta fala o Presidente do CMS 382 

Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) que agradeceu ao conse-383 

lheiro por sua indagação e disse que esta reunião foi chamada justamente pata atender 384 

uma provocação e também atender de fato as agendas que venham dos Conselhos Dis-385 

tritais. Salientou que esta prática faz parte de um processo, que é importante que a gente 386 
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pontue as questões, mas também, se houver possibilidade, é importante a apresentação 387 

de a Subsecretária ser realizada para tenhamos conhecimento de quantitativos dos assal-388 

tos, arrombamentos as Unidades e  Boletins de Ocorrências foram registrados.Que uma 389 

das falas da senhora Lucimar Rocha (SMS) declarou que  tinha um olhar da secretaria, 390 

onde  foi observado que havia locais mais críticos. Que este espaço é um espaço de de-391 

liberação coletiva, onde devem nascer soluções coletivas, mesmo por que a segurança é 392 

um problema delicado que esta solução pode ser construída com todos, mas poucos es-393 

tão dispostos a colocar a cara na rua. Que é necessário criar os espaços para que as pes-394 

soas possam trazer os problemas, as dificuldades e as pessoas possam renova as espe-395 

ranças e acreditar na solução. Concluiu a fala e passou a palavra para o Conselheiro 396 

Neilton do Conselho Distrital do Subúrbio. O mesmo, após cumprimentar os presentes 397 

e se apresentar, iniciou declarando que acha que a segurança nas unidades é de respon-398 

sabilidade do Município e com isso poderia se colocar a Guarda Municipal dentro das 399 

unidades, já que as unidades de saúde são um patrimônio do Município e colocar a Poli-400 

cia Militar no entorno destas Unidades. Pois, conforme foi relatado pelo Major Luciano, 401 

a ocorrência da unidade de saúde do cruzeiro, foi colocado dois policiais para resolver a 402 

questão de segurança da unidade, porém, no entorno está havendo dificuldade por parte 403 

dos funcionários que estão tendo dificuldade para se dirigir ao ponto de ônibus que fica 404 

distante da unidade. Que resolveu um problema interno , mas o externo não foi resolvi-405 

do. Que devido ao término do contrato com as empresas de segurança nas unidades bá-406 

sicas ficou vulnerável, principalmente no período da noite. Questionou também a au-407 

sência dos telefones fixos funcionando nas unidades impossibilitando a comunicação 408 

com a Policia Militar caso necessário. Concluiu sua fala passando ao Presidente do 409 

CMS que passou a palavra a conselheira Marisa, porém a pedido do Major Luciano, 410 

passou ao mesmo para uma breve palavra. O mesmo se referiu ao caso do Alto do Cru-411 

zeiro, questionando que a prefeitura não pode fazer escala de policiamento em torno da 412 

unidade e sim a o governo do estado que escala e que tem suas demandas e dificuldades. 413 

Que a prefeitura em seu esforço para minimizar o quadro, dentro de suas possibilidades 414 

para dar resposta imediata colocou o policiamento do posto para contribuir com a segu-415 

rança no local. A conselheira Marisa Lima que realizou uma colocação: Declarou que 416 

acredita que a policia militar tem se esforçado para resolver o problema de segurança, 417 

porém, se dirigindo ao Major Luciano questionou se de fato não termos uma  policia 418 

qualificada. Solicitou a seleção e o treinamento dos policiais que estão nas comunida-419 

des, pois não há segurança com a presença do policial na comunidade. Ressaltou que 420 

esse problema do governo brasileiro que não investe em educação. Concluiu sua fala e 421 
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passou para o presidente do CMS que transmitiu sua fala a Conselheira Ana da Pasto-422 

ral da Criança do Distrito de Itapagipe, que relatou ocorrências de assaltos e arromba-423 

mentos ocorridos no posto de saúde Ministro Alkimin apesar do Secretário de Saúde ter 424 

declarado que haveria segurança no local. Em seguida foi concedida a fala ao conselhei-425 

ro Djalma Bastos Rossi (SINDSAÚDE – Rede Pública) que após se apresentar e cum-426 

primentar que declarou que toda a questão de segurança deve ser inicialmente ser discu-427 

tido com a família e depois com a sociedade. A respeito do convenio entre a Polícia 428 

Militar e a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal; de que forma esse convênio tra-429 

balha, se há outras ações ainda do ponto de vista educativo. Ressaltou a importância do 430 

acompanhamento dos pais e responsáveis aos seus filhos verificando seus pertences e a 431 

origem dele. Concluída essa fala foi transferida a fala a Conselheira Ineildes Presidente 432 

do Conselho Distrital de Itapuã, a mesma realizou uma pergunta e uma ressalva referen-433 

te à segurança nas unidades. A mesma se dirigia a secretária de saúde em questionou o 434 

fato de que ter câmera dentro das unidades não resolve conflitos internos das unidades. 435 

Pois existem profissionais trabalhando sob pressão sob a mira de arma, farmácia tendo 436 

que despachar sem receita por estar sendo coagido por usuários. Relatou o fato de um 437 

medico quase ter sido agredido por uma cadeira. Questionou de quem é então a respon-438 

sabilidade da segurança interna. A conselheira esclarece que as ocorrências descritas por 439 

ela  ocorreu na unidade básica de saúde de São Cristovão. Em seguida foi concedida a 440 

fala ao conselheiro Mario Alves do Conselho Distrital de Itapuã que descreve aconteci-441 

mentos de assaltos em sua comunidade principalmente a noite. Transmitida a fala ao 442 

Conselheiro Francisco, Coordenador do distrito de Boca do Rio. Relatou a criação de 443 

um grupo no Whats App onde as informações são realizadas com mais celeridade. Rela-444 

tou que também procura saber quais os dias que o seu agente comunitário pode ir até a 445 

área. Sugeriu a construída uma relação de aproximação com o comando da Policia Mili-446 

tar de sua região. Em seguida foi concedida a fala ao Conselheiro Mauricio do conse-447 

lho distrital de saúde do Subúrbio Ferroviário, que após se identificar declara que parti-448 

cipou de um Seminário a respeito da segurança do trabalhador  e trabalhadora e segu-449 

rança do tralha da área de saúde no Ministério do trabalho onde foi discutido este mes-450 

mo assunto.Relatou que já esteve em um setor de atendimento a saúde que estava fe-451 

chado por falta de segurança no momento.Concluiu e transmitiu a fala ao conselheiro 452 

Clélio Araujo  Distrito Barra Rio Vermelho e agente comunitário do Calabar que se 453 

dirigiu a Secretária de Saúde, pois ele não entendeu por que a Guarda Municipal é da 454 

prefeitura e foi criada pra cuidar do patrimônio público e os servidores são o patrimônio 455 

público, então ele acha que a guarda tem obrigação de cuidar não só da comunidade mas 456 
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também dos servidores que estão sempre expostos a todo risco. Acrescentou uma suges-457 

tão de enviar os Agentes de Endemias serem colocados para trabalharem em regiões 458 

próximas as suas residências. Em seguida foi transmitida a fala ao Presidente do Conse-459 

lho Distrital Paulo Cerqueira do Distrito Liberdade que após cumprimentar a todos e 460 

saudar alguns presentes, declarou que se sentiu contemplado pela maioria das falas rea-461 

lizadas até então. Mas, que queria deixar bem claro que a questão da segurança é um 462 

problema mundial. Ratificou a fala do Conselheiro Florisvaldo que a discussão nesta 463 

reunião deve ser em torno da segurança nas Unidades. Pois o trabalhador que tem inse-464 

gurança no trabalho traz um prejuízo para o trabalho e para a gestão. Questionou se os 465 

meliantes são mais poderosos que a Policia Militar e a gestão. O presidente do CMS  466 

Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) retomou a fala onde 467 

questionou que não devemos esperar um super homem que faça mudanças imediatas e 468 

sim procurar fortalecer a educação nas famílias e fazer uma reflexão quanto ao tipo de 469 

atendimento nas unidades e repensar a estrutura de trabalho desses profissionais de saú-470 

de e a relação do agente de saúde com a comunidade. Além de desconstruir algumas 471 

relações e conceitos pré-concebidos em relação à comunidade assim como não permitir 472 

ter o trabalho pautado pelo mundo do crime e a retirada do direito, onde eles fecham 473 

uma unidade e determina horário de funcionamento. Concluiu alertando o fato há um 474 

desvio de função tanto do agente de segurança, quanto do policial que recepciona o usu-475 

ário para responder um não quanto ao atendimento, gerando um estresse que já é co-476 

mum ao serviço do policial e numa hora extra muito mais. Por ultimo dizer de forma 477 

bem nítida que a gente precisa fazer com que a comunidade precisa se sentir parte, pois 478 

tem gente que rouba remédios que não sabem nem manipular, roubar vacina, roubar 479 

computador, medico ser roubado quando a cruz vermelha entra numa guerra e o médico 480 

não consegue entrar na comunidade. Algo precisa que todos nós reflitamos e sair do 481 

estado da insegurança e impotência que nos colocamos a todo tempo. Também sugeriu 482 

criar um canal de dialogo com os conselhos distritais e a comunidade em geral para dis-483 

cussão das questões com a comunidade. Concluiu sua fala transmitindo-a a subsecreta-484 

ria de saúde,senhora Lucimar Rocha (SMS). A mesma passou a dar respostas quanto 485 

ao que a secretaria esta realizando quanto às questões apresentadas em sua maioria refe-486 

rente aos agentes de saúde. Questionamentos quanto ao fardamento, aos crachás e da 487 

telefonia nas unidades. Quanto ao fardamento dos agentes de saúde, está acontecendo 488 

uma licitação tramitando na secretaria e espera que daqui a mais ou menos sessenta dias 489 

os agentes estejam com fardamento completo, que a gente sabe que a questão do farda-490 

mento não é uma negligência ou omissão da secretaria de não reconhecer a importância 491 
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do fardamento para os agentes de saúde que fazem um trabalho de campo. Alguns far-492 

damentos estão incompletos principalmente os agentes de endemias, mas os agentes de 493 

saúde a gente vem de forma a suprir essa deficiência através da utilização das camisas 494 

de campanhas de vacinação e de outras campanhas  capitaneada pelo Ministério da Saú-495 

de de forma a identificar o trabalhador da saúde com a comunidade.Continuou, questio-496 

nando que não pode se responsabilizar  ou a Secretaria de Saúde de oito anos sem far-497 

damento. Que esta colocando o que a gestão atual está fazendo com relação a este far-498 

damento, que existe uma licitação em curso em fase final de conclusão de fardamento 499 

para todos os agentes de saúde, que envolve agentes comunitários de saúde e   agente de 500 

endemias, pois a nomenclatura é única: Agentes de Saúde. Que o que ela viu lá no cen-501 

tro de controle de zoonoses é que existem alguns fardamentos sim. Calçados, Calças, 502 

saias, o que não existe lá são camisas. Pode não ser em quantitativo especifico para cada 503 

pessoa, mas existem muitos se quiser pode ir alguém do conselho junto com ela verifi-504 

car, que não está dizendo nenhuma inverdade. No que tange ao crachá que é um item 505 

importante também na identificação do trabalhador tanto na unidade quanto no trabalho 506 

externo a licitação foi concluída e o NTI que ai está Vinício o Subcoordenador que é 507 

responsável pela confecção dos crachás criou-se uma agenda que está atendendo de 508 

forma gradativa as categorias consideradas prioritárias para o trabalho externo. A licita-509 

ção está sendo concluída e esses crachás estão sendo confeccionados e esta sendo dis-510 

ponibilizados dentro da agenda que vai ser criada desde o ano passado, desde o inicio do 511 

ano já foi criada essa agenda dos crachás, que ele pode vir aqui conversar com mais 512 

detalhamento como é que está sendo a questão dos crachás. Quanto à telefonia que al-513 

gumas unidades não têm telefone, não é por deixar de fazer da Secretaria Municipal de 514 

Saúde ou da Secretaria Municipal de Gestão. Em algumas localidades da cidade de Sal-515 

vador não  existe suficiência de rede, de conectividade nem de rede de telefonia,que se 516 

está tentando inclusive assegurar uma licitação. Por que como houve a transição de al-517 

gumas empresas de telefonia, a Anatel junto com a Telemar está tentando oficializar e 518 

concretizar a licitação de telefonia móvel para as unidades de saúde do município de 519 

Salvador. Enquanto isso esta sendo usada a telefonia móvel. Agora, tem localidades que 520 

não existem nem como colocar telefonia fixa. Estamos num processo de pedir amplia-521 

ção dessa rede junto às concessionárias e que a gente precisa fortalecer esta questão da 522 

comunicação nos órgãos públicos. Então viabilizando assegurar e ampliar a questão da 523 

telefonia que também fica sob a coordenação de Vinício (SMS) que representa o NTI . 524 

No que tange as outras questões colocadas pelos presentes; a insegurança, a falta de 525 

segurança em algumas unidades como foi colocada aqui especificamente no distrito 526 
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Itapuã causou surpresa, por que no distrito Itapuã  noventa e nove por cento das unida-527 

des tem segurança seja da Policia Militar ou com a Guarda Municipal, essa unidade 528 

onde a Conselheira Ineildes falou de São Cristovão é uma unidade inclusive, ela vai 529 

ser desativada, inclusive esta sendo feito um trabalho com a comunidade, e se dirigindo 530 

ao presidente do Conselho Municipal de Saúde solicita a participação deste e do  Conse-531 

lho distrital de Itapuã por que a unidade não tem a menor condição de funcionar, lá foi 532 

reformado a unidade de saúde da família Aristides Maltez e na próxima semana estaria 533 

sendo inaugurada a unidade de saúde da Família de Parque São Cristovão e tem mais 534 

duas unidades para se construir naquela localidade de Cassange e São Cristovão além da 535 

UPA Parque São Cristovão que vai ser entregue até o final do ano. Então, aquela unida-536 

de que funciona de forma  precária ela vai ser desativa face a incorporação de novos 537 

equipamentos de saúde no bairro de São Cristovão. Dirigindo ao Major Luciano, ressal-538 

tou que é uma unidade que necessitaria de maior apoio, por que é um equipamento novo 539 

e as pessoas foram ver a unidade está toda gradeada. Continuo ressaltando que ao ob-540 

servar os relatos dos conselheiros, dos lideres comunitários, de agentes de saúde a maio-541 

ria das ocorrências e os dados que a mesma trouxe para ser apresentada são ocorrências 542 

legitimas, registradas com boletim de ocorrência. E a maioria delas são com arromba-543 

mentos fora de horário de funcionamento da unidade e que por mais que a unidade este-544 

ja aparentemente segura com grades e com cadeado, elas são arrombadas pelo telhado. 545 

Então é algo que já foge inclusive, já que é uma unidade que ela tem baixo risco. Res-546 

saltou que destacou na apresentação as unidades que tiveram mais de uma ocorrência 547 

este ano, de arrombamento para subtração de medicamentos ou CPU ou de qualquer 548 

outro bem. Destacou uma ocorrência em uma unidade em que o meliante entrou lá, e 549 

escreveu: ”Não levei nada”, como uma provocação. A mesma salientou a gravidade de 550 

tratar da questão da segurança. Continuou respondendo a colocações a respeito da segu-551 

rança se dirigindo ao Major Luciano, salientou a necessidade de intensificar a questão 552 

do  apoio a estas unidades , como exemplo o Ramiro de Azevedo a mesma pediu a ge-553 

rente da unidade que formalizasse para a Secretaria de Saúde porque todas as solicita-554 

ções e as demandas que chegam lá na secretaria que são oficializadas elas são imedia-555 

tamente notificadas a assistência da Prefeitura de Salvador , onde já é dada a resposta de 556 

pronto. Destacou a necessidade das ocorrências serem registradas, pois esse foi um dos 557 

elementos que deu como fazer e sustentar a justificativa para licitação de aquisição de 558 

câmeras filmadoras sendo mais um elemento para coibir e registrar o tipo de abordagem 559 

de ocorrências nas unidades. Respondendo aos questionamentos a respeito da Guarda 560 
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Municipal ser um apoio e uma parceria a mesma reforçou que é sim, um apoio e uma 561 

parceria, todos sabem que a Guarda Municipal é Municipal , que o próprio nome já diz  562 

“Guarda Municipal”. Não é Guarda Estadual ou Federal, só que o número de  guardas , 563 

de servidores é insuficiente para dar cobertura a todos os órgãos públicos da Prefeitura 564 

de Salvador. Eles não fizeram concurso para dedicar todo o contingente de trabalhado-565 

res na saúde. Destacou é necessário um mapeamento das áreas de risco, quais são as 566 

nossas necessidades e as nossas demandas para que possa até justificar a ampliação do 567 

número de trabalhadores na questão da segurança patrimonial. Ressaltou, porém que 568 

neste momento temos dentro da secretaria de saúde, atendendo dentro das nossas unida-569 

des 137 Guardas Municipais nos apoiando.  Por que se sabe que as demandas são gran-570 

des e a gente não vai resolver, que estamos dando um passo importante de garantir a 571 

questão da segurança que é tratada como a polícia de saúde. A segurança tanto para os 572 

trabalhadores, quanto nas unidades de saúde, foi uma preocupação da nossa gestão em 573 

colocar isso inclusive no Plano Municipal de Saúde e na programação anual. Declarou 574 

que isso está sendo realizado com parceria da Policia Militar, com a Guarda Municipal, 575 

buscando mecanismos através da aquisição de bens para melhorar. Ressaltou a necessi-576 

dade de aproximar a comunidade da unidade e a importância dos Conselhos de Saúde 577 

neste processo para discussão dos problemas e como encaminhar. Tomou como exem-578 

plo a fala do Conselheiro a respeito da unidade de Sussuarana, enfatizou que solicitou 579 

apoio da 48º Companhia da policia militar, o que foi plenamente garantido. Continuou 580 

informando que não é toda unidade que vai ter policiamento, pois existem áreas que não 581 

de risco e que, portanto, não precisam obrigatoriamente ter policiamento da guarda Mu-582 

nicipal ou do Policial Militar. Mas um atendimento rotineiro sem ter grandes intercor-583 

rências. Continuou discorrendo a respeito da questão do Agente de Saúde: Tem duas 584 

divergências em relação à política nacional em relação a Agentes Comunitários de Saú-585 

de e Agente de Controle de Endemias. Quando se a Política Nacional da Atenção Básica 586 

as diretrizes e o campo de atuação dos Agentes de Saúde e quando saiu a mais de dez 587 

anos a primeira seleção pública para Agentes de Saúde era obrigatório que ele morasse 588 

na comunidade, e a seleção era feita para ele atuar naquela área. Quando ele mudava de 589 

uma micro área para outra, inclusive de uma rua para outra teria que se abrir um proces-590 

so para avaliar por que ele estava infringindo a norma.  Diante da dinamicidade que a 591 

vida da pessoa passa, quando o individuo por algum motivo de mudança necessitava se 592 

mudar, inviabilizava o seu trabalho. Diante disso o Ministério da Saúde flexibilizou. 593 

Passada a palavra ao Major Luciano o mesmo declarou que os policiais militares tam-594 

bém são servidores, pais de família e estão também susceptíveis a toda esta insegurança 595 
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e risco, este fato está demonstrado nas manchetes dos jornais. Na oportunidade relatou 596 

um episodio durante a greve dos Policiais militares em uma unidade, na UPA de Valéria 597 

rua boca da mata quando um policial militar entrou em contato com ele declarando que 598 

não havia condições de permanecer no local. O mesmo após advertir ao policial que não 599 

abandonasse o seu posto de serviço, o mesmo iria ao encontro do mesmo. Chegando ao 600 

local viu como se encontrava a unidade de saúde. O mesmo ressaltou que neste local há 601 

uma escala de três policiais de vinte e quatro horas. E naquela noite o mesmo teve que 602 

levar para lá para assegurar a segurança dos próprios profissionais de segurança publica 603 

e dos próprios servidores de saúde, mais cinco policiais, ficaram oito. Foi quando ele foi 604 

indagado pelo Prefeito, pelo Secretário de Segurança e pelo Coronel do Exercito aten-605 

tando para a situação das unidades de saúde. Diante das indagações dos mesmos o Ma-606 

jor declarou que a unidade estava funcionando, com sacrifício, mas funcionando. Então 607 

todos os profissionais estão susceptíveis a toda esta insegurança. O mesmo falou que 608 

apesar de ser uma unidade de pequeno porte, só funciona com quatro policiais. Então 609 

existe esta sensação apesar de não ser unanimidade. Declarou que temos que interagir 610 

com a PM no bairro, com a companhia do bairro, com a secretaria de saúde, temos que 611 

interagir com a própria assistência militar, com o gabinete do prefeito, se não direta-612 

mente, através da secretaria de saúde. Declarou que não tem um oficio sem resposta. 613 

Declarou que tinha em suas mãos, um oficio de um centro de saúde  em uma rua princi-614 

pal dispõe de dois policiais, solicitando quatro policiais. O mesmo declarou que terá que 615 

ser avaliado. O mesmo declarou que tem recebido solicitações da Subsecretaria infor-616 

mando que se não houvesse policiais em determinados postos, não seria possível o fun-617 

cionamento. E que para colocar esses policiais para trabalhar nestes locais demanda 618 

tempo em função do preparo destes profissionais. Que esta é uma questão muito seria, 619 

neste momento citou a colocação realizada pelo conselheiro a respeito da apreensão de 620 

animais no centro de zoonoses, que agora mesmo com o policiamento já houve tentativa 621 

de resgate, sendo necessária ação do policiamento em trazer de volta este animal. Decla-622 

rou que, no entanto a sociedade apresenta um processo de involução, pois a mesmo tem 623 

necessitado de agentes fiscalizadores, praticamente um policial para cada cidadão. Re-624 

tomando como exemplo o momento de grave da PM quando não havia policial na rua 625 

um cidadão comum que não considera ladrão, passa joga uma pedra na loja, entra e sa-626 

queia a loja, a ponto de lavar o vaso sanitário da loja Ricardo Eletro. Que essa é a socie-627 

dade que é constituída por cada um ali presente, ele e os demais. Que a sociedade somos 628 

todos nós. Contudo, renovou diante de todos ali presente o seu compromisso e objetivo 629 

maior do servir, se colocando a disposição dos presentes, não se compromete em resol-630 
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ver tudo. Declarou que não implanta o policiamento só após o posto ter sido assaltado. 631 

O mesmo informa que são 36 postos cobertos, 200 policiais, 20 postos cobertos pela 632 

guarda municipal, no total de 147 guardas. Tem locais que trabalha conjuntamente, co-633 

mo exemplo o Gey Espinheira tem policial militar e Guarda Municipal na ação colabo-634 

rativa.Caso chegue na Carlos Gomes, existe Guarda Municipal e PM também, mas que 635 

ele não pode assegurar que todo posto vai ter uma dupla de Guarda Municipal, que não 636 

tem efetivo pra isso ou vai ter uma dupla de PM para isso. Entretanto, o mesmo reforça; 637 

algum fato não fica sem resposta. Declara que está aberto a discussão, está aberto a cri-638 

tica, está aberto a todas as demandas dos presentes, e pede aos mesmos que interajam 639 

com a comunidade, com a igreja, com o policial,com as escolas. Declarou que tem a 640 

situação instalada para resolver, mas tem também as discussões a médio e alongo prazo, 641 

que temos que pensar a médio e longo prazo. Que infelizmente e a ação do antitérmico 642 

para a infecção, que está combatendo a febre, mas é a febre que tem que estancar. Con-643 

cluiu agradecendo a atenção de todos. Retomando a fala, o presidente do Conselho Mu-644 

nicipal de Saúde passou para o Capitão José Mesquita que após cumprimentar os pre-645 

sentes declarou que após a palavra de um superior hierárquico, necessário se faz, ape-646 

nas, corroborar. Salientou, porém que estas palavras foram de enorme felicidade, pois 647 

explanou realmente o trabalho da polícia militar, as demandas que chegam a Policia 648 

Militar, o quanto eles tentam dar essa resposta, dar esse a comunidade, pois o funcioná-649 

rio, a pessoa que se dirige ao posto é um cidadão pagador de impostos e merece retorno, 650 

pois na verdade o superior hierárquico da instituição é o cidadão que paga imposto. Que 651 

o Major Luciano foi muito brilhante nas suas idéias. Acrescentou que apenas quer dei-652 

xar uma sugestão que ouviu do conselheiro da Boca do Rio que já buscou de certa for-653 

ma uma interação com a polícia militar. Declara que acredita que é possível também 654 

essa interação da Policia Militar com cada um dos postos das unidades de saúde, que 655 

poderia se buscar esse contato com todos os oficiais que comandam a área, pois eles têm 656 

um telefone funcional que é ligado a internet e eles podem interagir também. Declarou 657 

que gostaria de louvar essa idéia estendendo como uma sugestão aos demais presentes. 658 

No mais, se colocou a disposição de todos. Após esta fala o presidente do CMS passou 659 

a palavra ao representante da Guarda Municipal, o Senhor Anderson Costa Barros, 660 

que agradeceu aos presentes pelo momento de discussão a respeito de segurança, pois o 661 

mesmo declara que em seus seis anos de Guarda Municipal, a única Secretaria que tra-662 

tou do assunto foi a de Secretaria de Saúde, pois se trata de um assunto muito comple-663 

xo, difícil e principalmente tem que partir da cooperação de todos, não só da Guarda 664 

Civil, como também da policia militar e todos os presentes. Pediu licença ao Major 665 
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Luciano, seu professor e amigo, pois o papel da Guarda Municipal é sim proteger os 666 

bens, serviços e instalações. Também o papel de garantir os serviços com seu poder de 667 

polícia administrativa, que também é dever do Guarda Municipal garantir a segurança 668 

do patrimônio e principalmente do bem maior que é a vida dos servidores e usuários do 669 

sistema de saúde  do Município. Que na verdade não possibilidade de atender a todas as 670 

unidades de saúde, porque o efetivo é de apenas setecentos homens mais ou menos no 671 

serviço patrimonial e cobrem também outras secretarias com a Secretaria de Educação 672 

que também é coberto com o efetivo patrimonial e de rondas, mas é um dever do muni-673 

cípio a segurança da unidade de saúde . Quando a Prefeitura no papel da Policia Militar 674 

ela encaminha o policial militar no seu dia de folga para trabalhar neste posto ela tam-675 

bém está garantindo a segurança dos presentes. E que só com um grande concurso para 676 

poder aumentar o efetivo e melhorar a segurança não só na saúde mas também na edu-677 

cação que demanda também bastante patrimônio para a Guarda Municipal. Concluiu 678 

agradecendo a mesa e aos presentes pelo bate papo interessante. Em seguida foi passada 679 

a fala ao conselheiro Nestor Neto (SMS) que após agradecer a presença de todos, de-680 

clarou que muitos foram convocados, porém nem todos puderam comparecer por medo 681 

ou por limitação. Medo de discutir esta questão. Declarou que acha que devemos enca-682 

rar esse problema entendendo a problemática dele e procurando ver a forma como se 683 

articular, informou aos presentes que esteve verificando com o Major qual o percentual 684 

de aumento com relação a presença nas unidades.O mesmo informou que obteve um 685 

aumento de mais de cinqüenta por cento de aumento, isso significa que é um avanço 686 

importantíssimo. Por outro lado gostaria de sinalizar aos senhores que ouviu um questi-687 

onamento de oito anos, quando este é um governo de um ano e seis meses. Mas que 688 

apesar disso assumiu de forma muito clara os problemas da cidade, que conforme o pre-689 

feito tem dito todos os dias que não foi eleito para ver culpados e quem deixou de fazer, 690 

que ele assumiu para resolver os problemas da cidade. E isso tem sido feito na saúde 691 

com a colaboração do secretário Jose Antonio, e que ele tem certeza que em um pro-692 

cesso de qualificação, de equipação das unidades seja com equipamento, seja trazendo a 693 

Guarda Municipal ou um agente da Polícia Militar para que essa unidade possa funcio-694 

nar com qualidade e, sobretudo fornecendo aos seus usuários e servidores as condições 695 

mínimas de segurança pública, essa secretaria tem feito. No mais ele desejou dizer que 696 

todo esse esforço vai continuar tendo, existindo para que a saúde pública não tenha só o 697 

cunho efetivo da promoção da saúde, mas também da pública. Continuou parabenizando 698 

o Conselho, o Presidente Marcos Antonio Almeida Sampaio e toda a executiva pela 699 

coragem de pautar esse tema e não só ficar na discussão, por que desse momento surgi-700 
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ria outros caminhos, outras perspectivas para que se possa avançar como avanço aqui 701 

para os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde que parte não sabia que 702 

mais de 1300 crachás já foram entregues e todos serão entregues até o dia dez de de-703 

zembro, ou melhor, dez de setembro. Que esses são importantes, por que são reuniões 704 

que transmitem essa informação aos demais companheiros que existe um mecanismo 705 

burocrático que tira a celeridade ações a serem realizadas. Mas que tem certeza que as-706 

sim com os crachás foram confeccionados, as fardas serão feitas e nos avançaremos 707 

significativamente também com estas questões que estão em debate. Concluiu agrade-708 

cendo e passando a palavra para o presidente do Conselho Marcos Antonio Almeida 709 

Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) que agradeceu a cada um representante presente da 710 

mesa e dizer que desta atividade nasceu a possibilidade de atuarem de forma mais pró-711 

xima e coletiva e dizer que do lado de cá da mesa talvez tenha pessoas que tem a res-712 

ponsabilidade de resolver, mas que precisa muita vezes ser pontuado por nós. Que é 713 

preciso criar esse canal de diálogo, como o major Luciano já colocou que há disposição 714 

para que a gente passe algumas questões. Doutora Lucimar (SMS) também tem colo-715 

cado isso, o representante da Policia Militar e a Guarda Municipal. Que acredita que 716 

agora pode isso pode ser transformado em algo concreto. Que a gente pode estar deba-717 

tendo em algum outro momento. Que o Conselho irá soltar uma recomendação para 718 

cada presidente de Conselho Distrital para que a gente possa replicar um encontro como 719 

esse aqui a nível distrital, que a gente precisa provocar as companhias para esta discus-720 

são do entorno, porque quem também faz a segurança do entorno se envolve um pouco. 721 

Também que cada um de nós temos responsabilidade de estimular de novo a comunida-722 

de a vir pra rua, estimular novamente a comunidade a participar, estimular a acontecer 723 

coisas e também sociais, dizer que também isso é importante.Convidar a todos e todas a 724 

fazer parte do primeiro Aulão do CMS, dizer lá vão estar a professora Carmen Teixei-725 

ra (ISC), o professor Jairnilson Paim (ISC) , o Professor Luis Eugenio(ISC) que são 726 

pessoas com reconhecimento na área de educação permanente e se colocaram a disposi-727 

ção, que seria muito bom se fosse garantida a presença. Reafirmou o convite esse e a-728 

gradeceu a cada profissional do Conselho pela colaboração e declarou encerrada a reu-729 

nião e eu, Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de 730 

lida e aprovada será assinada pelos presentes. 731 

 732 
 733 
Salvador,27 de agosto de 2014 734 
 735 
 736 
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