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ATA DA QUATROCENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 8 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR- 9 

CMS/SSA 10 
 11 

Salvador, 22 de outubro de 2014. 12 
 13 

Aos vinte e dois dias do mês outubro do ano dois mil e quatorze, às quatorze horas e 14 

trinta minutos, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, localizado 15 

na Rua da Grécia, nº 03-A, Edifício Caramuru, 9º andar -  Comércio, Salvador/Bahia, 16 

foi realizada a quatricentésima terceira Reunião do Conselho Municipal de Saúde de 17 

Salvador, em caráter Ordinário, com a seguinte pauta: 1. Informes ; Ações desenvolvi-18 

das pelo município para prevenção e enfrentamento de possíveis casos de Febre 19 

Chikungunha e Ebola ;Apresentação e apreciação do Parecer Final do RAG 2013; 20 

O que ocorrer. Após constatação do quorum necessário para início da reunião, o Presi-21 

dente do CMS, Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 22 

N’leeke), abriu à reunião saudando a todos, informando os pontos de pauta. Como pri-23 

meiro informe solicitou ao pleno, autorização para inclusão  de um ponto de pauta em 24 

caráter emergencial: A transferência de recurso para Apoio a  Assistência Farmacêuti-25 

ca á Linha de Cuidado Materno Infantil. Não houve manifestação contraria, sendo, 26 

portanto, aprovada a solicitação de inclusão de pauta.  Dando continuidade aos infor-27 

mes, o presidente do Conselho Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 28 

N’leeke), informou outros pontos de pauta: Ações desenvolvidas pelo município para 29 

prevenção e enfrentamento de possíveis casos de Febre Chikungunha e Ebola 30 

;Apresentação e apreciação do Parecer Final do RAG 2013 com a parecerista Izolda, 31 

e o que ocorrer. Apresentou a publicação do novo regimento aprovado no pleno do 32 

Conselho na Reunião 402, salientou para dados de registro que esta tentativa de atuali-33 

zação do regimento vem de mais de cinco anos, sendo necessária a adequação do mes-34 

mo às novas legislações do SUS. O mesmo acredita que a nível de Conselhos Munici-35 

pais, este conselho se encontra entre os mais atualizados no Estado da Bahia.Informou 36 

também que o Conselho apresentaria uma devolutiva referente ao processo de Educação 37 

Popular realizado pelo Conselho Municipal de Saúde: O 1º AULÃO DO CMS. Para a 38 
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apresentação, contou com a colaboração da professora Mariluce Souza e alunos do ISC 39 

– Instituto de Saúde Coletiva (UFBA). A aluna Karina Cordeiro (UFBA) realizou a 40 

apresentação do perfil dos participantes deste evento. Concluída a apresentação, o pre-41 

sidente do Conselho Municipal de Saúde retomou a fala salientando a importância da 42 

avaliação deste processo dando ênfase ao fato de que a presença dos conselheiros foi 43 

bastante reduzida.  Que a maioria dos participantes demonstrou grande interesse por 44 

assuntos ligados ao SUS. Dando seguimento as atividades, o mesmo passou a palavra 45 

para senhor Sandro (SMS) para apresentar a proposta Realocação de Recursos para 46 

Apoio da Assistência Farmacêutica a Rede Cegonha à Linha de Cuidado Materno 47 

Infantil. Após a apresentação do funcionário da SMS o presidente perguntou se havia 48 

algum conselheiro que desejaria fazer algum tipo de questionamento. A conselheira 49 

Justina Santana da Silva (CEAPLER) solicitou esclarecimento: A mesma argumentou 50 

que desejava esclarecer o motivo pelo qual está sendo relocado este recurso. Pois, a 51 

mesma entende que a farmácia popular não tem muita divulgação e se não poderia in-52 

vestir nesta divulgação também. Após esclarecimento por parte do senhor Sandro 53 

(SMS), foi transmitida a fala ao conselheiro José Antonio Rodrigues Alves (SMS) que 54 

complementou o esclarecimento referente a esta proposta. Após este, foi transmitida a 55 

fala ao conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia 56 

São Daniel Comboni – Sussuarana) que solicitou esclarecimento ao senhor Sandro 57 

(SMS). O mesmo questionou o motivo que levou a sobra deste recurso. O conselheiro 58 

José Antonio Rodrigues Alves (SMS) retomou a palavra realizando mais uma vez, 59 

esclarecimento a respeito do recurso, o mesmo informou que este valor é residual que se 60 

não for gasto terá que ser devolvido. Feito isto, foi colocado para o plenário para vota-61 

ção. Com um voto contrario por parte da conselheira Justina Santana da Silva (CEA-62 

PLER), foi aprovada a proposta. Em seguida o presidente do Conselho Municipal de 63 

Saúde Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) passou ao próxi-64 

mo ponto de pauta: Ações desenvolvidas pelo Município para prevenção e enfren-65 

tamento de possíveis casos de Febre Chikungunha e Ebola no Município de Salva-66 

dor. A palavra foi transmitida ao senhor Ênio (SMS),que após saudar aos presentes 67 

apresentou à situação epidemiológica  da Febre Chikungunha,  falou das ações do Ebola 68 

envolvendo o Município, as características da doença e o perfil epidemiológico do Mu-69 

nicípio de Salvador junto à  febre Chikungunha, o plano de contingência do controle de 70 

vetor e da vigilância epidemiológica frente a febre Chikungunha. Concluída a apresen-71 

tação o conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) re-72 

tomou a palavra para questionamentos por parte dos conselheiros. O conselheiro Cleber 73 
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Mascarenhas Bispo (AACES) após apresentar-se se declarou preocupado com a dispo-74 

sição da SMS quando se fala de intensificar o combate ao vetor usando a força da bala, 75 

que isso não será eficaz, podendo colocar a vida do Agente de Endemias em risco, con-76 

tinuou, agora se dirigindo ao Secretário de Saúde, mais  capacitação para os agentes 77 

para que eles possam dar mais informação a respeito da febre Chikungunha. Que a mai-78 

oria dos agentes mal sabem combater a dengue. Solicitou também a criação de um Cen-79 

tro de Controle de Zoonoses para cada Distrito Sanitário. Concluída esta fala foi trans-80 

mitida à conselheira Justina Santana da Silva (CEAPLER) perguntou se há possibili-81 

dade de alguma pessoa ser acometida pela febre Chikungunha duas vezes; reforçou a 82 

colocação do Conselheiro Cleber Mascarenhas Bispo (AACES) quanto à qualificação 83 

dos Agentes Comunitários de Saúde. Aproveitando o intervalo das falas o presidente do 84 

Conselho Municipal de Saúde Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 85 

N’leeke) agradeceu a coordenação de Saúde da Mulher pela disponibilização de materi-86 

al Publicitário para a  divulgação da Campanha Outubro Rosa, assim como a Coordena-87 

ção que trata da Anemia Falciforme que também disponibilizou seu material de campa-88 

nha, salientou a necessidade dos outros setores  colocarem o Conselho a par de suas 89 

campanhas para que o Conselho possa não só publicizar as campanhas, mas também 90 

aderir  as  mesmas. Aproveitou a oportunidade para falar da campanha “Eu amo alguém 91 

com anemia Falciforme” e solicitou dos conselheiros que desejassem aderir à campa-92 

nha, deveriam procurar a coordenação que trata da campanha. Em seguida a Conselheira 93 

Maria do Carmo Ribeiro e Ribeiro (SINDIMED/ BA), tratando da Febre Chikungu-94 

nha,afirmou que esta é uma doença da miséria e da pobreza, ressaltou que a mesma de-95 

ve atingir principalmente a população mais pobre, realizou também um informe quanto 96 

a inauguração de uma UPA III no Centro da Cidade. Dirigindo-se oficialmente ao Se-97 

cretário de Saúde, comunicou, que havia dois ortopedistas naquela unidade, que  foi 98 

uma conquista  antiga , que não existem ortopedistas suficientes nesta Unidade, que esta 99 

Unidade não comporta nada no padrão do protocolo III , que a idéia agora é só ter ape-100 

nas um ortopedista. Solicitou ao Secretario apoio quanto a esta questão. Parabenizou 101 

pela apresentação realizada abordando a questão da Febre Chikungunha, concluiu a sua 102 

fala repassando para o Presidente do Conselho que passou a fala para o conselheiro José 103 

Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – 104 

Sussuarana) que após cumprimentar aos presentes e elogiar a apresentação, ressaltou 105 

sua preocupação com a vulnerabilidade da população  idosa. Solicitou saber como esta 106 

acontecendo a busca ativa e qual a estrutura que está sendo montada para a comunica-107 

ção entre as Secretarias de Saúde do Município de Feira de Santana, onde os casos estão 108 
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aparecendo e de Salvador. Declarou a sua principal preocupação com a população idosa 109 

que apresenta grande vulnerabilidade a este problema e solicitou saber qual a estrutura 110 

que está sendo implantada para o enfrentamento deste problema. Concluída esta fala, o 111 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde passou a fala ao Conselheiro Distrital do 112 

Subúrbio Ferroviário Mauricio dos Santos (SINDINAPI - Sindicato Nacional dos A-113 

posentados, Pensionistas e Idosos) que após saudar aos presentes, solicitou ao presiden-114 

te do Conselho Municipal de Saúde levar a discussão referente a Febre Chikungunha ao 115 

Conselho Distrital do Subúrbio Ferroviário, solicitou também à Secretaria de Saúde, 116 

qualificar os profissionais de saúde para o enfrentamento do Ebola. Retomando a pala-117 

vra o presidente do Conselho sinalizou que o conselheiro Mauricio dos Santos (SIN-118 

DINAPI - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) inaugurou uma 119 

nova etapa do regimento que garante oportunidade de voz dos Conselhos Distritais no 120 

Conselho Municipal. Transmitiu a fala ao Secretário de Saúde, o conselheiro José An-121 

tonio Rodrigues Alves (SMS) que chamou atenção quanto à questão multiplicação do 122 

transmissor da dengue, o Aedes Aegypti. Que a larva é mais encontrada nas unidades 123 

domiciliares, que oitenta por cento do risco de contaminação ocorre devido aos depósi-124 

tos de água, em função da interrupção do seu fornecimento por parte da EMBASA. De-125 

clarou que a Secretaria no ano passado manifestou-se junto a EMBASA e este ano arti-126 

culou uma ação junto a SESAB e a Casa Civil do Estado para que na época do verão 127 

consiga minimizar isso. Principalmente em bairros da cidade como Subúrbio Ferroviá-128 

rio, São Caetano Valeria e Boca do Rio, onde são encontrados o maiores indicadores 129 

infestação predial, exatamente onde ocorrem as maiores interrupção de fornecimento de 130 

água. Que há uma característica um pouco folclórica em associar isso, principalmente a 131 

esgotamentos de rua, que são importantes e precisam ser feitos, mas, o maior risco de 132 

contaminação efetiva é no domicilio. Ressaltou que o CCZ está fazendo um trabalho 133 

este ano, mudando de estratégia se referindo diretamente aos conjuntos habitacionais 134 

onde os agentes de endemias estão realizando este esclarecimento por condomínio e por 135 

prédio. Um trabalho que não foi feito o ano passado e está sendo feito este ano.  Em 136 

resposta a colocação da conselheira Maria do Carmo Ribeiro e Ribeiro (SINDIMED/ 137 

BA) chamou atenção da questão da UPA dos Barris,e a questão da diminuição dos orto-138 

pedistas; que não houve nenhuma iniciativa a respeito dessa questão. Apenas um oficio 139 

do SINDIMED que ele encaminhou à Fundação Jose Silveira. Que após solicitar a pro-140 

dução dos últimos dois últimos e que verificou que houve uma explosão de consulta de 141 

ortopedia, mas que não existe de procedimento de ortopedia. Mas que não partiu da se-142 

cretaria a iniciativa de diminuição de ortopedistas. Retomando a palavra o presidente do 143 
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conselho ressaltou que o assunto das UPAS não era objeto de discussão nesta reunião, 144 

poderíamos indicar esse assunto como pauta para a próxima reunião, a discussão sobre 145 

as UPAS e os profissionais. O mesmo solicitou ao secretário que realizasse uma ordem 146 

de serviço para que fosse colocado nas janelas um filme para evitar a ação do sol e do 147 

calor, portanto, maior conforto durante a realização das reuniões. Chamou a atenção 148 

para a simplificação e clareza da linguagem nas orientações para que haja maior com-149 

preensão da população referente aos assuntos referente as doenças e seus sintomas e 150 

cuidados. Após esta fala, passou ao senhor Ênio para efetuar as respostas aos questio-151 

namentos realizados pelos conselheiros. Realizadas estas respostas, não havendo mais 152 

questionamentos, foi retomada a fala pelo presidente do conselho em resposta a propos-153 

ta do conselheiro distrital Mauricio dos Santos (SINDINAPI - Sindicato Nacional dos 154 

Aposentados, Pensionistas e Idosos), que seria o encaminhamento de uma circular para 155 

todos os conselhos distritais para eles possam colocar em suas pautas de reuniões e 156 

chamar um representante do Distrito Sanitário para explicar as ações e saber como está 157 

a situação de cada Distrito e buscar o aprimoramento no combate a Febre Chikungunha. 158 

Seguindo para outro ponto de pauta: Apresentação e apreciação do Parecer Final do 159 

RAG 2013 com a parecerista Izolda Souza Cardoso (Associação Municipal de Saúde  - 160 

A.M.S.N.U.) 161 

 162 
Em tempo, esclareceu aos presentes que o conselho ao receber um parecer escrito, po-163 

rém, não completo por parte da parecerista, o encaminhou aos conselheiros e a Secreta-164 

ria, porém após verificar o fato foi corrigido e re encaminhado o relatório final com as 165 

considerações da parecerista, assumindo, portanto responsabilidade quanto ao envio do 166 

primeiro parecer. Foi transmitida a palavra a parecerista para a sua apresentação e devi-167 

das considerações. Concluída sua fala, o presidente do Conselho Municipal passou às 168 

falas para avaliação e pronunciamento do pleno. O mesmo sinalizou a necessidade de 169 

manter o quorum até o fim da reunião. Transmitida a fala ao conselheiro Carlos Alber-170 

to de Lima Pinto (Pró – Saúde) que parabenizou a relatora, conselheira Izolda Souza 171 

Cardoso (Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U.) pelo trabalho e ressaltou que os 172 

pontos observados pela relatora devem ser acompanhados como Check List  pelos con-173 

selheiros e pelo Secretário de Saúde para 2014/2015.Transmitida a fala para o conse-174 

lheiro José Antonio Rodrigues Alves (Secretaria Municipal de Saúde – SMS), o mes-175 

mo chamou a atenção e esclareceu  alguns pontos de recomendação sinalizados pela 176 

parecerista. Ressaltou que alguns pontos valem como esclarecimento e não como reco-177 

mendação. Em seguida foi transmitida a palavra ao conselheiro José Silvino Gonçalves 178 
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dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) que Pa-179 

rabenizou a parecerista, ressaltando a necessidade de melhor suporte técnico à mesma 180 

para que seja realizada uma analise mais aprofundada. Deixou claro que a avaliação é 181 

de 2013 e declarou preocupação quanto à compra de serviços de média e alta complexi-182 

dade. Abordou a questão da humanização dos serviços e ressaltou que em suas visitas as 183 

unidades de saúde não tem encontrado efetivamente esta humanização. Em seguida foi 184 

transmitida a palavra ao conselheiro Djalma Bastos Rossi (SINDSAÚDE – Rede Pú-185 

blica) que saudou a todos e em seguida destacou a melhora das condições de equipa-186 

mento e de local para as reuniões do CMS, assim como pontos do relatório de gestão. 187 

Parabenizou as ações estratégicas do Controle de  Zoonose junto ao enfrentamento dos 188 

problemas e espera que também à Febre Chikungunha. Encerra declarando que o pare-189 

cer da Conselheira Izolda Souza Cardoso (Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U.) 190 

contempla  de maneira bem abrangente as necessidades da população de Salvador.Em 191 

seguida foi transmitida a palavra ao conselheiro Cleber Mascarenhas Bis-192 

po(AACES)que  solicitou informação sobre o aumento  da cobertura da estratégia de 193 

saúde da família e sobre ao agentes comunitários e a questão da sua substituição quando 194 

o mesmo precisa se afastar do serviço por um período longo e a ausência de assistência 195 

às famílias quando este tem esta necessidade.Parabeniza ao CCZ pelas ações no comba-196 

te a dengue e a raiva. Concluiu informando que o profissional do CCZ necessita de as-197 

sistência psicológica. Em seguida o presidente do Conselho Municipal de Saúde Mar-198 

cos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke), retomou a palavra, para al-199 

gumas ponderações a respeito do parecer do Relatório de Gestão 2013 no que diz res-200 

peito ao controle social. O mesmo declarou que não concorda com a declaração de insi-201 

piência por parte do controle social. Demonstrou essa sua argumentação detalhando as 202 

ações realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde.Concluiu sua fala recomendando 203 

que as recomendações sugeridas fossem transformadas em Oficio de Solicitação de 204 

Esclarecimentos e Diligência, para que a secretaria venha apresentar as justificativas. 205 

Em seguida foi transmitida a palavra ao conselheiro Fábio Ferreira de Jesus (Núcleo 206 

de Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá) que declarou não desejar mais falar. O conse-207 

lheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel 208 

Comboni – Sussuarana) solicitou uma questão de encaminhamento, aprovação do rela-209 

tório com ressalvas e não como diligência. O presidente do Conselho Municipal de Sa-210 

úde conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) esclare-211 

ceu ao conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia 212 

São Daniel Comboni – Sussuarana) que transformar em oficio de solicitação de esclare-213 
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cimentos e diligência, automaticamente no próximo relatório será trazido de volta para o 214 

conselho e será uma contribuição do Conselho com o próximo Relatório. Concluída esta 215 

fala.  a palavra foi passada a parecerista conselheira Izolda Souza Cardoso (Associação 216 

Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U.) para as considerações finais e após isso passar para o 217 

processo de votação que realizou os devidos esclarecimentos e após isso, colocou-se em  pro-218 

cesso de votação os encaminhamentos da conselheira Izolda Souza Cardoso (Associação 219 

Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U.) ,aprovar o relatório de gestão com Oficio de Solicitação 220 

de Esclarecimentos e Diligência e o  do conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos 221 

(Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) que seria aprovar o 222 

relatório com recomendações e ressalva.Sendo aprovada a proposta da conselheira Izol-223 

da Souza Cardoso (Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U.).Passou ponto de pauta O 224 

que ocorrer. O conselheiro  Jose Antonio Rodrigues Alves (Secretaria Municipal de Sa-225 

úde – SMS) fez a seguinte proposição:Durante a apresentação do Relatório do próximo, 226 

principalmente no que diz respeito a metas, fazer uma reunião extraordinária do conse-227 

lho com a participação de todos os conselheiros e se designasse uma comissão para que 228 

todos compreendessem as metas e a metodologia de como foi feita. Diminuindo com 229 

isso, a possibilidade de diligencias e ressalvas. Feita a proposta e acatada na integra. 230 

Passou-se a palavra o conselheiro Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da 231 

Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) que informou que foi eleita a nova direto-232 

ria do Hospital UPES e que a Secretaria Estadual pactuou com o Ministério da Justiça e 233 

o Ministério da Saúde em atenção à Política de Atenção aos Privados de Liberda-234 

de,elegeu o conselheiro para representar esta população desassistida. Concluída esta fala 235 

o presidente do conselho retomando a fala declarou a reunião foi encerrada e eu, Jaque-236 

line Rodrigues dos Santos Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada 237 

será assinada pelos presentes. 238 

 239 

 240 
Salvador, 22 de outubro de 2014. 241 
 242 
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