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ATA DA QUATROCENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CON-8 
SELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR- CMS/SSA 9 
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Salvador, 12 de novembro de 2014. 11 

 12 

Aos doze dias do mês novembro do ano dois mil e quatorze, realizou-se em caráter Or-13 

dinário, a Quatrocentésima Quarta Reunião do Conselho Municipal e Saúde de Salvador 14 

- CMS/SSA, no Auditório do Edifício Bahia Center  - Prédio Anexo da Câmara Muni-15 

cipal de Salvador, localizado na Rua Ruy Barbosa, vinte e sete , Centro,Salvador, Bahia. 16 

A primeira chamada às 08horas e 30minutos e a segunda chamada às nove horas, com 17 

os seguintes pontos de pauta: Apresentação da Política Nacional de Participação 18 

Social; Apresentação e apreciação da Proposta de Metodologia do Processo de elei-19 

ção do CMS (Gestão 2014/2016); Assembléia dos segmentos que compõem o CMS: 20 

Gestor/Prestador, Trabalhador e Usuário; Apreciação dos encaminhamentos da 21 

Assembléia dos segmentos. Dando início aos trabalhos o presidente do Conselho Mu-22 

nicipal de Saúde de Salvador, o Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Insti-23 

tuto Kutala N’leeke), após verificar a suficiência do quorum, deu inicio à reunião lendo 24 

os pontos de pauta e solicitando à Secretária Executiva Senhora Jaqueline Almeida 25 

(CMS) mais uma vez a verificação do quorum. Após verificar suficiência do quorum o 26 

mesmo convidou a Senhora Sara Cristina (ASTEC) que iniciasse a apresentação da 27 

Política Nacional de Participação Social. Em tempo, o presidente realizou um informe 28 

referente ao novo regimento e ao quorum deliberativo. Após cumprimentar os presentes 29 

a mesma realizou a apresentação. Após isto o presidente do Conselho Municipal de Sa-30 

úde de Salvador, o Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 31 

N’leeke) agradeceu a Senhora Sara Cristina (ASTEC) disponibilizou espaço para algum 32 

comentário. O conselheiro Djalma Bastos Rossi (SINDSAÚDE – Rede Pública) que 33 

realizou uma reflexão onde ressaltou a importância do envolvimento da participação 34 

social nos ambientes de decisão, e da falta de organização da sociedade na contribuição 35 

prática das decisões do País. Concluída esta fala o presidente do Conselho Municipal de 36 

Saúde passou a palavra ao conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do 37 

Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) que agradeceu a senhora Sara 38 
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Cristina (ASTEC) pela mesma realizar a reflexão sobre a questão da responsabilidade 39 

da sociedade e do direito constitucional. Em seguida a palavra foi transmitida ao conse-40 

lheiro Pedro Reis Paixão Gonçalves (UNEGRO) que após cumprimentar os presentes 41 

ressaltou a importância da sociedade se interessar por política. Em seguida a fala foi 42 

transmitida ao conselheiro.  Aristótelis Vigas de Almeida (Grupo Vontade de Viver) 43 

que se dirigiu a senhora Sara Cristina (SMS) elogiando a apresentação e ressaltando a 44 

importância do região na contribuição política do País. Concluída a fala, o presidente do 45 

Conselho Municipal de Saúde conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Institu-46 

to Kutala N’leeke), tomando a palavra ressaltando a importância do assunto que foi a-47 

bordado. O mesmo ressaltou a importância da apresentação não só no sentido de discu-48 

tir a política nacional, mas também fazer uma avaliação do que está acontecendo no 49 

município e também alguns pontos que precisa reaver. Pois se discute muito a participa-50 

ção popular, a participação social, os movimentos sociais, mas não se discute a susten-51 

tabilidade destes movimentos, não discute a crise democrática em que se vive. Que as 52 

pessoas não acreditam nos espaços de participação direta. Como se vai recuperar os 53 

espaços e as vezes corre-se o risco de entrar numa rota de achar que algum espaço não é 54 

legitimo ou não produzem, ou não estão cumprindo o seu papel, mas que isso tem que 55 

ser linkado as condições que estão sendo dadas. Ressaltou que hoje está se discutindo na 56 

Câmara discutindo em paralelo o orçamento para 2015 e o Conselho Municipal de Saú-57 

de não recebeu sequer a informação de  o quanto se vai gastar na saúde. Que foi enca-58 

minhado um documento para a comissão de orçamento da Câmara onde se diz que já foi 59 

discutido com o executivo e que era o suficiente. Que a gente entra em uma reflexão 60 

que existe a lei que serve e a lei que não serve e as pessoas preferem seguir aquilo que 61 

interessa e que normalmente a que mais nos interessa é as que são desrespeitadas. Rea-62 

lizou também reflexão a respeito das manifestações de junho. Feito isso, passou a pala-63 

vra para a senhora Sara Cristina (SMS) para as considerações finais e tecer os comen-64 

tários. A mesma declarou que as considerações foram muito pertinentes. Concluiu a sua 65 

fala agradecendo e desejando uma boa reunião. Em seguida o conselheiro Everaldo 66 

Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) solicitou uma questão de ordem. Após cumpri-67 

mentar a todos e pedir desculpas pelo atraso o mesmo convocou os presentes para estar 68 

na Unidade de Saúde de Amaralina, próxima sexta feira. Declarou que foi realizado no 69 

dia anterior o aniversário de um ano da não reforma da Unidade.Onde o Município re-70 

cebeu recursos do Governo Federal para reforma da Unidade faz um ano, segundo a 71 

placa afixada na porta da Unidade.Também comunicou a realização de uma Assembléia 72 

dos Servidores da Saúde,a se realizar dia vinte e cinco do corrente mês para tratar da 73 
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questão do ponto eletrônico,atividade para o qual solicitou apoio de todo o Conselho, o 74 

Conselho atual e o que será eleito. Concluída esta fala, repassou ao presidente do Con-75 

selho Municipal de Saúde, que declarou que a questão de ordem foi aceita e acrescentou 76 

que o Conselho estará fazendo a sua parte através de documentação, já que a comunica-77 

ção foi relatada durante a reunião do conselho. Continuou informando que estaria sendo 78 

realizada uma apresentação, declarou que foram realizadas reuniões para deliberação 79 

como seria o processo eleitoral do Conselho Municipal do Município de Salvador a par-80 

tir do entendimento da Resolução quatrocentos e cinqüenta e três e também do novo 81 

Regimento do Conselho Municipal de Saúde para que possa deliberar e estatar a respei-82 

to da eleição do Conselho Municipal de Saúde. Continuou realizando a apresentação, 83 

com a descrição dos segmentos que compõem o Conselho Municipal.  Em tempo, o 84 

mesmo sinalizou para o atual processo de transparência do CMS. Ressaltou que qual-85 

quer cidadão pode acessar a internet terá acesso as informações das ações, resoluções, 86 

atas e informações do CMS. Durante a apresentação dos segmentos que compõem o 87 

conselho o mesmo destacou a situação das entidades de pessoas com deficiência. Decla-88 

rou que estas entidades não foram eleitas, que nenhuma entidade se apresentou que 89 

houve até uma notificação da CGM, também que o Conselho Municipal de Saúde so-90 

freu duas Auditórias da CGM, as quais foram todas respondidas, entendendo que não 91 

seria sádio realizar uma eleição para um segmento já que haveria um processo eleitora 92 

geral no Conselho. Valendo também esta lógica para o movimento estudantil, pois a 93 

Titular Lumena Aleluia (Diretório Central dos Estudantes da UNIFACS) foi morar no 94 

Rio de Janeiro, o Conselho Municipal de Saúde do Município, declarou que foram en-95 

caminhados vários ofícios, porém sem resposta da entidade. Que após aguardar mani-96 

festação por parte da instituição foi trazido também esse processo para esta reunião. 97 

Continuou apresentando a proposta de condução, com a descrição da primeira etapa 98 

com a reunião de segmento dias seis, sete e dez do corrente mês, com um processo de 99 

sensibilização e também colocar esta proposta que está sendo trazida neste instante e 100 

colher também alguma opinião ou contribuição por parte dos conselheiros da forma 101 

mais tranqüila onde o centro do debate, acredita que tem que ser a discussão qualitativa 102 

com entendimento coletivo. Declarou que naquele momento não houve discordância 103 

quanto ao processo, que houve algumas ponderações e preocupações colocadas por al-104 

guns segmentos que estiveram presente nesse processo. Declarou que a segunda etapa 105 

estava acontecendo naquele presente momento na Reunião Ordinária do Conselho, que 106 

iria deliberar a respeito do processo. Que seria necessário deliberar para que o processo 107 

passe a valer.  A terceira etapa seria no período da tarde, que dado a deliberação pelo 108 
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processo, nós, como Conselho precisaríamos avaliar o processo de recondução, pois é 109 

necessário estatar o processo de produção de edital, formar neste mesmo dia  uma co-110 

missão ou um GT para que se conduza o processo eleitoral a partir dos segmentos que 111 

não forem reconduzidos. A quarta etapa é a publicação do Edital de Convocação das 112 

plenárias que vai ser até o dia dezenove do corrente mês, que convocará a plenária, con-113 

vocar plenária de segmento das entidades para ocupar as vagas que não foram recondu-114 

zidas. A quinta etapa; plenária de eleição das vagas remanescentes, as vagas que não 115 

houve a recondução, vagas que os conselheiros abandonaram o processo que está sendo 116 

trazida para essa avaliação geral qualitativa. A sexta etapa; a publicação de decreto de 117 

nomeação. Acrescentou que o conselheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga (SIND-118 

SEPS) apresentou uma preocupação que também é uma preocupação do Conselho; que 119 

pelo processo teria que ter a capacidade de eleger e dar posse a esse Conselho até o dia 120 

vinte e nove de dezembro, só que o mandato desse Conselho é até janeiro. Então não 121 

pode ter dois conselhos empossados. Precisa, primeiro que um Conselho finalize a sua 122 

posse para que o outro possa assumir. E também o Conselho precisa conduzir o proces-123 

so de formação do outro Conselho. Partindo disso, a proposta é que se prorrogue o 124 

mandato por um período até seis de janeiro, onde no dia seis de janeiro, ou dia sete de 125 

janeiro já esteja dando passe do novo Conselho e à Mesa Diretora do Conselho Munici-126 

pal de Saúde; a sétima etapa será a posse dos conselheiros no dia seis de janeiro de dois 127 

mil e quinze. Salientou que esse processo está sendo planejado partindo do principio 128 

que seja um processo tranqüilo, seguindo toda a agenda com todas as reuniões aconte-129 

cendo normalmente. A oitava etapa; eleição e posse da Coordenação Executiva, e a par-130 

tir daí o Conselho demanda a sua vida. Continuou com a apresentação com a seguinte 131 

descrição: A eleição do segmento; para cada membro titular haverá um suplente prove-132 

niente do mesmo segmento do titular, esclareceu que atualmente há no Conselho uma 133 

formação mista, a exemplo dos trabalhadores, as próprias entidades indicam o suplente, 134 

sendo uma modalidade que é permitida. Já nos usuários tem entidades diferentes daque-135 

le das entidades que compõem o Conselho, os titulares e suplentes. Ou a gente mantém 136 

também essa questão de ter os dois processos, ou a gente vai uniformizar o processo. 137 

Continuou dizendo que nas reuniões que tivemos com os segmentos ficou colocado que 138 

seria mais sadio manter o que já  é culturalmente praticado.Esclareceu que a idéia é que 139 

haja um processo coletivo e transparente. Pois a importância maior que é preciso ter é 140 

com a instituição. Que é preciso preservar o que é permanente. E o que é permanente é 141 

o Conselho Municipal de Saúde, que ele precisa existir independente do numero de en-142 

tidades que sejam reconduzidas, independente de quem serão as novas, que é preciso se 143 
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preocupar com o coletivo, com a continuidade do Conselho. Continuou descrevendo o 144 

processo de eleição no que se refere a serem referendados por Ato do Prefeito através de 145 

publicação, o que já é de praxe. Continuou tratando do que se referia ao novo regimen-146 

to, as mudanças ocorridas, a ampliação da participação dos Conselhos Distritais; um 147 

trabalhador com função de confiança na gestão do SUS municipal não pode representar 148 

o segmento trabalhador e usuário, tratou também do processo de documentação necessá-149 

ria a ser apresentada pela entidade quando do exercício da função de conselheiro. Res-150 

saltou a necessidade de envio da documentação completa e correta para a legitimação 151 

do processo. Discorreu a respeito da renovação do Conselho e da avaliação que seria 152 

feita da freqüência dos conselheiros, também da questão que trata da diversidade de 153 

componentes no Conselho e a observação sempre que possível deste aspecto.Apos esta 154 

fala abriu para as inscrições para as devidas considerações, sendo inscrito o conselheiro 155 

Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) a quem foi concedida a fala. O mes-156 

mo apresentou o seguinte questionamento: No caso de entidades que encaminhou a 157 

substituição, encaminhou oficio para o Conselho Municipal a mais tempo e com isso 158 

essa entidade ficou prejudicada na sua representação por que não foi publicado no Diá-159 

rio Oficial por que o outro membro não pôde mais participar, o outro membro não parti-160 

cipava, você encaminhou um oficio garantindo a substituição daquela pessoa, só que 161 

não foi publicado o oficio.No caso de falta essa entidade possa ser que venha a ter tido 162 

qualquer problemas, mas o problema não foi por conta da entidade, o problema foi por 163 

conta da não publicação.Então a gente já tem que dá a definição.Ressaltou que essa é a 164 

situação da sua entidade que teve um diretor saiu da entidade,que esta morando fora do 165 

País, não podendo mais continuar no Conselho. E entidade encaminhou um oficio subs-166 

tituindo, e como esse conselheiro não foi empossado, não por que não quis e não veio, 167 

ele não foi empossado por que não foi lhe garantido esse direito que é garantido as ou-168 

tras entidades, ele tem que ser garantido a participação em todas as reuniões. Concluída 169 

essa fala o presidente do Conselho Municipal de Saúde,  Marcos Antonio Almeida 170 

Sampaio (Instituto Kutala N’leeke), retomando a fala respondeu que o Conselho ira 171 

responder a esta colocação realizada pelo conselheiro, que já foi citada pelo Conselheiro 172 

em reunião no Conselho Municipal de Saúde, que seria observado no momento que fos-173 

se ler e fazer uma avaliação. Ressaltou que não haveria um julgamento na plenária, que 174 

a apresentação seria realizada por necessidade de publicização do processo. E todos os 175 

segmentos têm direito a ter conhecimento, mas que os segmentos, quando forem se reu-176 

nir a tarde, para poder fazer o seu julgamento das entidades que deverão ou não ser re-177 

conduzidas. Que consta no regimento como cláusula de barreira a não participação, mas 178 
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que esse caso será considerado no momento da avaliação das entidades. Concluindo esta 179 

fala o presidente do Conselho Municipal de Saúde, solicita saber se há algum conselhei-180 

ro queira se manifestar, não havendo resposta o mesmo coloca o processo em votação 181 

da Proposta de Metodologia do Processo de eleição do CMS (Gestão 2014/2016),neste 182 

momento o conselheiro Mateus Araujo Ribeiro Dias (CROBA),solicitou esclareci-183 

mentos quanto as entidades que seriam trocadas. O presidente do Conselho Municipal 184 

de Saúde de Salvador, Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) 185 

esclareceu pontos do processo de eleição. Após esta fala o mesmo abriu para o processo 186 

de votação, sendo o mesmo aprovado, com uma abstenção do conselheiro Ilton Reis 187 

Fahning (CEAPLER), sendo aprovada a proposta de eleição do Conselho Municipal de 188 

Saúde. Passando em seguida para a apresentação das freqüências das entidades com a 189 

secretaria Jaqueline Almeida (CMS). Concluída esta fala repassou a palavra ao presi-190 

dente do Conselho Municipal de Saúde, Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto 191 

Kutala N’leeke), que abriu para uma questão de esclarecimento do conselheiro Ilton 192 

Reis Fahning  (CEAPLER) e uma questão de ordem do Conselheiro Everaldo Alves 193 

de Oliveira Braga (SINDSEPS) do conselheiro Enádio Nunes Pinto (AACES). O 194 

conselheiro Ilton (CEAPLER) que solicitou esclarecimento a respeito a falta da suplên-195 

cia e em intercalação das faltas dos titulares. O presidente do conselho Marcos Antonio 196 

Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) realizou o esclarecimento do conselheiro 197 

Ilton Reis Fahning (CEAPLER) em seguida o conselheiro Everaldo Alves de Oliveira 198 

Braga (SINDSEPS) solicitou como ponto de esclarecimento a respeito das entidades 199 

suplentes.O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, Marcos Antonia 200 

Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) retomou a palavra esclarecendo o ponto 201 

solicitado pelo conselheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS). Em se-202 

guida foi concedida uma questão de ordem solicitada pelo conselheiro Enádio Nunes 203 

Pinto (AACES) que após cumprimentar aos presentes, parabenizou a presença dos usu-204 

ários e registrou um desabafo de dois usuários a respeito de uma reclamação pelo fato 205 

de não conseguir encontrar o local da referida reunião, pois os mesmos não encontraram 206 

registro a respeito do local da reunião, também parabenizou ao Conselho Municipal de 207 

Saúde do Município pela organização, além de discorrer a respeito do número de enti-208 

dades e da penalização às mesmas.O presidente do Conselho Municipal de Saúde reto-209 

mou a palavra agradecendo e observando que a contribuição do conselheiro foi muito 210 

pertinente, continuou esclarecendo alguns pontos não entendidos pelo conselheiro e 211 

prosseguindo com  reunião concedendo a fala a conselheira Maria do Socorro Men-212 

donça de Campos (SINDMED) que ratificou a opinião do conselheiro Enádio Nunes 213 
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Pinto (AACES)  e sugeriu à Secretaria Executiva, Jaqueline Almeida(CMS) que no 214 

momento de registrar a informação da falta do suplente, ao invés de colorir a referida  215 

falta do suplente em vermelho, colorisse em cor de abobora e ela não ficaria como falta 216 

total para a entidade,não comprometendo a entidade.  Continuou em relação a observa-217 

ção do conselheiro Enádio Nunes Pinto (AACES)  a respeito da reclamação com rela-218 

ção a reclamação do usuário, que a mesma não procede pois ela mesma recebeu diver-219 

sas comunicações a respeito a reunião.Que isso não é desculpa para o conselheiro não 220 

comparecer, que a mesma quando falta é por força de compromissos da profissão.Porém 221 

sempre recebe comunicação das reuniões. O presidente do Conselho Marcos Antonia 222 

Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke) retomou a palavra agradecendo pela pala-223 

vra da conselheira e informando os mecanismos utilizados para a comunicação das reu-224 

niões. Em seguida passou a palavra ao conselheiro Aristótelis Vigas de Almeida (Gru-225 

po Vontade de Viver) ratificando a colocação que os conselheiros Enádio e Maria do 226 

Socorro fizeram com relação à penalização das entidades. Colocou se fosse possível  a 227 

ampliação de numero de vagas no Conselho Municipal com relação a patologia. Ininte-228 

ligível. O presidente do conselho retomou a fala e a transmitiu ao conselheiro  Pedro 229 

Reis Paixão Gonçalves (UNEGRO) o mesmo após agradecer a Deus, enfatizou que 230 

quando chegam estas debilidades, fica manifesto que a carência de representações técni-231 

cas. Se dirigindo ao presidente do Conselho solicitou que ele esteja convidando os far-232 

macêuticos e outras representações para termos esta qualidade técnica. Mas, carece este 233 

momento de representações técnicas por que  nós temos comissões que requer técnicos, 234 

acrescenta que o Conselho Municipal  de está tendo uma valorização por que esta pas-235 

sando a atuar, concluiu sua fala agradecendo.O presidente do Conselho Municipal de 236 

Saúde retomou a palavra informando que já foi decidido o processo eleitoral e que na 237 

parte da tarde seria conhecido quem seriam as entidades a serem reconduzidas assim 238 

como as vagas remanescentes e estarão para concorrência geral, enfatizou a atual situa-239 

ção de plena de publicidade e transparência  do Conselho Municipal.Sinalizou para o 240 

conselheiro Jose Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São 241 

Daniel Comboni  Sussuarana), que precisamos realizar avaliações quanto aos avanços 242 

realizados e para o que será realizado pelo Conselho Municipal de Saúde.Realizou al-243 

guns esclarecimentos quanto as faltas, participações e  reconduções das entida-244 

des.Acrescentou que seria disponibilizado a apresentação para o segmento, para que 245 

tome conhecimento do processo. Em seguida foi transmitida a fala ao conselheiro Eve-246 

raldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) com uma questão de ordem que trata das 247 

entidades para eleição. Tratou das faltas cometidas pelas entidades congregadas e enti-248 
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dades sindicais. O presidente do conselho Municipal respondeu como esclarecimento a 249 

questão de ordem do conselheiro ,que não haveria como intervir num processo eleitoral 250 

que deveria ser a entidade que resolveria. A Conselheira Maria do Socorro Mendonça 251 

de Campos (SINDMED) ratificou a fala  do presidente do conselho e argumentou que 252 

as representações que estão constando falta não devem ser excluídas do processo pois 253 

estes segmentos deves estar aqui no conselho para representando todo o segmento e não 254 

apenas a associação. Após esta fala o presidente do Conselho Municipal de Saúde reto-255 

mou a palavra reforçando que o conselheiro é eleito para representar todo o coletivo.Em 256 

seguida foi concedida a fala ao conselheiro Carlos Alberto Lima Pinto (Pró-Saúde) 257 

manifestou sua situação e solicitou a sua recondução e sua titularidade ao plenário, ar-258 

gumentou que o representante da entidades deve ter responsabilidade. Após esta fala o 259 

presidente do Conselho Municipal de Saúde declarou a sua admiração ao conselheiro 260 

Carlos Alberto Lima Pinto (PROSAUDE) por sua dedicação e responsabilidade nos 261 

trabalhos do conselho. Após esta fala foi passada a fala ao conselheiro Aristótelis Vigas 262 

de Almeida (Grupo Vontade de Viver) respondendo as palavras da conselheira Maria 263 

do Socorro Mendonça de Campos (SINDMED) informando que representa o segmen-264 

to, mas que é necessário que as entidades procurem esta representação. O presidente do 265 

Conselho Municipal de Saúde retomou a fala colocando que houve uma responsabilida-266 

de muito grande em trazer para a reunião a realidade que o que foi apresentado não foi 267 

questionado pelo conselheiro, retratando que é verdadeira. Que este é um processo novo 268 

que traz a responsabilidade da representação da entidade. Com esta fala foi encerrado o 269 

período da manhã da reunião, aguardando, portanto, o período da tarde as quatorze ho-270 

ras.Após retornar  as quatorze horas, o presidente do Conselho Municipal de Saúde re-271 

tomou os trabalhos com a distribuição dos locais de trabalho onde os  segmentos iriam 272 

se reunir para realizar as discussões a respeito das reconduções e eleições gerais. O con-273 

selheiro Jose Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel 274 

Comboni- Sussuarana) solicitou o seguinte encaminhamento: A votação da  prorrogação 275 

do mandato do Conselho até o dia seis de janeiro, o que foi acatado pelo plenário. Rea-276 

lizada a votação foi aprovada a prorrogação do mandato do Conselho Municipal de Sa-277 

úde até o dia seis de janeiro de dois mil e quinze. Sendo votado favoravelmente o enca-278 

minhamento do referido conselheiro. Feito isso os segmentos se reuniram cada um em 279 

um local determinado para deliberação. Após reunirem-se, os seguimentos, e após cada 280 

um escrever a sua própria ata, retornaram para realizar a homologação do processo de 281 

eleição por parte do plenário. O presidente do Conselho tomou a palavra informando as 282 

decisões do segmento dos usuários: Ficou decidido que as associações de bairros comu-283 
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nitários  de moradores serão reconduzidas porém com a seguinte alteração, O Núcleo de 284 

Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá, passa a ser suplente e o Conselho dos Moradores 285 

de Cosme de Farias passa a ser titular, o Movimento de Mulheres, a União Brasileira de 286 

Mulheres também à recondução e a Sociedade Beneficente dos Moradores de Castelo 287 

Branco e adjacências  continua suplente,o segmento de jovens e adolescentes vai para a 288 

eleição geral, Idosos, Aposentados e Pensionistas, foi reconduzido o titular, a Pastoral 289 

do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni  suplente, a  FEASAPEB foi para eleição 290 

geral,o movimento étnico racial, a Kutala Nleeke  e a UNEGRO também foi a recondu-291 

ção,Portadores de Neuropatologias e Transtornos Mentais, a AMEA foi reconduzi-292 

da,Portadores de Doenças Ocupacionais a CEAPLER foi reconduzida titular e suplente, 293 

Portadores de Patologias, houve também uma alteração , houve a recondução, onde o 294 

Grupo Vontade de Viver vai passar a ser titular e a NASPEC suplente, o segmento reli-295 

gioso passa para a eleição geral, que é a ASA e a Pastoral Carcerária, Centrais Sindi-296 

cais,a FETIM fica com a titularidade e a CUT passa a ser suplência,Movimento Estu-297 

dantil vai para a geral, a eleição do Movimento Estudantil UNIFACS  e a suplência. 298 

Pessoas Portadores de Deficiência também vai para a eleição geral. Concluiu informan-299 

do que foi o que ficou deliberado na assembléia do Segmento dos Usuários. O mesmo 300 

continuou informando as deliberações do segmento dos Trabalhadores em Saúde: In-301 

formou que foi reconduzido o SINDSEPS, o SINDSAUDE, a AMSNU a AACES, sen-302 

do para as eleições gerais; o CROBA e a vaga do SINDMED. Continuou informando as 303 

deliberações do segmento dos Gestores Prestadores. Informou que o Conselho Munici-304 

pal de Saúde, depois destas deliberações iria encaminhar oficio às entidades solicitando 305 

indicação ou confirmação dos seus representantes. Continuou informando as delibera-306 

ções do segmento dos Gestores e Prestadores. Sinalizou que o pleno precisa referendar 307 

as deliberações. Continuou informando que os componentes da Secretarias Estadual , 308 

Municipal e o Ministério da Saúde,por força do regimento são fixas, passando assim aos 309 

prestadores de serviços, ficando portanto,para a eleição a FEBASE e o SINDOS-310 

BA,prestadores filantrópicos foi reconduzido a titularidade e a suplência.Passou o pro-311 

cesso de votação nominal, o sim se concorda com a recondução e o não se não concor-312 

da, sendo aprovada por unanimidade. Feito isto foi passado a fala para o conselheiro 313 

Ilton Reis Fahning que desejou registrar que vota pela recondução fazendo um adendo 314 

referente ao artigo sexto que trata da temporalidade para recondução que isto deve ser 315 

discutido a posteriori. Após esta fala o presidente solicitou esclarecimento e o conse-316 

lheiro atentou para a ausência da temporalidade que não estava constando no regimento 317 

o que deve ser corrigido. O presidente co Conselho fez uma fala referente a esta obser-318 
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vação do conselheiro Ilton Reis  Fahning (CEAPLER ),que este trecho que trata da 319 

recondução não coloca o principio de qual o período. Passa agora a composição da co-320 

missão para acompanhar o processo eleitoral geral. O conselheiro Everaldo sugeriu uma 321 

forma de condução das eleições que foi aprovada em votação. Concluída a votação a  322 

reunião foi encerrada e eu, Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida lavrei a presente 323 

Ata, que depois de lida e aprovada será assinada Pelos presentes.  324 

 325 

 326 

Salvador, 12 de novembro de 2014 327 

 328 

 329 

Cons. Nestor Neto  330 

Secretaria Municipal da Saúde  331 

 332 

Cons. Ednésio Oliveira de Jesus 333 

Ministério da Saúde  334 

 335 

Cons. Carlos Alberto Lima Pinto  336 

Pró-Saúde 337 

 338 

Cons. Djalma Bastos Rossi 339 

SINDSAÚDE – Rede Pública 340 

 341 

Cons. Enádio Nunes Pinto 342 

AACES 343 

 344 

Cons. Cleber Mascarenhas Bispo 345 

AACES 346 

 347 

 348 
Cons. Everaldo Alves de Oliveira Braga  349 
SINDSEPS 350 
 351 

 352 

Cons. Maria do Socorro Mendonça de Campos 353 

SINDMED 354 
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 355 

Cons. Mateus Araujo Ribeiro Dias  356 

CROBA 357 

 358 

Cons. Izolda Souza Cardoso 359 

A.M.S.N.U. 360 

 361 

Cons. Fábio Ferreira de Jesus 362 

Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá 363 

 364 

Cons. Antonio Marcos Almeida Sampaio 365 

Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias 366 

 367 

Cons. Rubiraci Santos de Almeida 368 

União Brasileira de Mulheres –UBM 369 

 370 

Cons. Jose Silvino Gonçalves dos Santos  371 

Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni  Sussuarana 372 

 373 

Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio 374 

Instituto Kutala Nleeke 375 

 376 

Cons. Pedro Reis Paixão Gonçalves 377 

UNEGRO 378 

 379 

Cons. Justina Santana da Silva 380 

CEAPLER 381 

  382 

 383 

Cons. Ilton Reis  Fahning 384 

CEAPLER 385 

 386 

Cons. Kátia Medrado dos S Baldini   387 

NASPEC 388 

 389 
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Cons. Aristótelis Vigas de Almeida  390 

Grupo Vontade de Viver  391 

 392 

Cons. Manoel Vitor de Jesus 393 

FETIM/ Ba 394 

 395 

 396 

 397 

  398 

 399 

 400 

 401 

  402 

 403 
 404 


