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Aos dezessete dias mês dezembro do ano dois mil e quatorze, às quatorze horas, no auditó-14 

rio do Secretaria Municipal da Saúde do Município de Salvador, localizado na rua da Grécia 15 

número dois, Ed Caramuru, nono andar – Comércio, Salvador/Bahia, foi realizada a quatro-16 

centésima quinta Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, em caráter ordiná-17 

rio, com a primeira chamada às quatorze horas e a segunda chamada às quatorze e trinta 18 

com os seguintes pontos de pauta: Primeiro ponto de pauta: Informes; Segundo ponto de 19 

pauta: Apresentação do Balanço da Gestão 2012/2014 do Conselho Municipal de Saúde 20 

de Salvador; Terceiro ponto de pauta: Apresentação e Apreciação do Projeto de Cre-21 

denciamento das Novas Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família; 22 

Quarto ponto de pauta: O que ocorrer. O presidente do Conselho Conselheiro Marcos 23 

Antonio A Sampaio (Instituto Kutala N’leeke), deu inicio à reunião com a verificação de 24 

quorum. Após verificar insuficiência, o presidente solicitou ao plenário, apresentar uma 25 

pauta que não necessitaria de aprovação, que seria a apresentação do balanço do Conselho 26 

do ano de 2014. Após resolver alguns problemas com relação ao som, procedeu-se à segun-27 

da chamada verificando o numero de quinze conselheiros, portanto, com quorum suficiente. 28 

Em seguida passou-se ao primeiro ponto de pauta os informes. O primeiro informe refere-se 29 

à publicação e encerramento do processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde do Mu-30 

nicípio de Salvador, considerando-o tranquilo, democrático, transparente e participativo 31 

dentro do que foi possível, utilizamos todas as mídias possíveis e verificamos, após as ple-32 

nárias e também do processo da entrega dos documentos, a nova composição do Conselho 33 

que tomará posse, que agora se encontra com todos os seus segmentos, uma vez que na 34 

composição anterior havia dificuldade na representação de entidades de pessoas com defici-35 

ência, também o movimento estudantil. Também que se encontra na programação a posse 36 

desse Conselho para o dia vinte e nove do corrente mês, que esta seria a ultima reunião do 37 

biênio dois mil e doze, dois mil e quatorze, que neste dia também seria realizada por esta 38 
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comissão executiva, a posse desta nova composição para o dia seis de janeiro que é o dia 39 

que o conselho colocou que seria uma prorrogação de alguns dias do mandato deste conse-40 

lho para que a cidade não fique sem um conselho; que neste dia será o ultimo ato da comis-41 

são executiva do Conselho, a convocação da reunião do novo Conselho com pauta única, 42 

como já é de costume para a eleição da nova mesa diretora. Para que não tenha nenhum tipo 43 

de interferência nem desse conselho, nem da próxima mesa diretora que vai vir. Que o ulti-44 

mo ato desse conselho é convocar e dar posse à mesa diretora, e como primeiro ato desse 45 

novo conselho a posse da nova mesa diretora a convocação da eleição da nova coordenação 46 

executiva que a partir do dia seis, já assume e toca a sua vida. Em tempo, agradeceu a parti-47 

cipação cada conselheiro, a cada Conselheiro Distrital envolvido no processo e ressaltou 48 

também a tranqüilidade do processo eleitoral, que não houve sequer um requerimento ques-49 

tionando algum tipo de processo, todos os espaços foram abertos para quem quisesse parti-50 

cipar e acredita que a gente cumpriu o nosso papel e no Diário Oficial consta nesta data o 51 

resultado deste trabalho. No segundo informe declarou que o Conselho Nacional convocou 52 

a Décima Quinta Conferência Nacional de Saúde para o ano que vem, que a etapa munici-53 

pal está prevista de abril a julho, que há uma orientação do Conselho Nacional das discus-54 

sões que houveram mas este Conselho achou melhor esperar esse processo de janeiro, para 55 

que se tenha já um novo Conselho, que se tenha também uma discussão da mesa diretora e a 56 

partir daí esse Conselho também como um dos atos primeiros, já também está convocando a 57 

Conferência e já colocar no seu planejamento algo que precisa acontecer que é a Conferên-58 

cia Municipal com a etapa estadual e a etapa nacional, que considera também, isso impor-59 

tante. Neste ínterim o Conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal de Saúde  60 

A.M.S.N.U.) solicitou repassar um informe: Passada a palavra, o Conselheiro Humberto diz 61 

que acha importantíssimo o informe que saiu agora no site Bahia Noticias. Há muito eu 62 

venho batendo nisso, mas a verdade é que os gestores nunca atenderam. Lendo disse: “O 63 

Ministério Público da Bahia ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar contra a 64 

Prefeitura de Salvador para que seja apresentado o plano e cronograma de criação de Rede 65 

de Atenção Psicossocial de Salvador-RAPS, sob a multa diária de cinco mil. A ação assina-66 

da pela promotora de justiça Silvana Almeida pede que o Plano seja apresentado em seis 67 

meses a partir de Decisão Judicial e que será executado e concluído em até dezoito meses. 68 

A Promotora afirma que a Prefeitura se negou a firmar um Termo de Ajustamento de Con-69 

duta para solucionar o problema. A ação foi ajuizada na última sexta feira; a promotora 70 

argumenta que praticamente não existe o Raps na cidade e que isso dificulta o acesso de 71 

pessoas com deficiência mental ao serviço de saúde. O Ministério Público mapeou o pro-72 

blema desde dois mil e oito, quando foi instaurado um inquérito civil para apurar a eficiên-73 
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cia e adequação de prestação dos serviços. O órgão tem inspecionado as trinta e seis unida-74 

des de saúde mental e os relatórios apontam evidente precariedade e inadequação legal do 75 

funcionamento dos CAPS no município de Salvador. Os problemas verificados estão no 76 

número reduzido de psiquiatras, instalação insalubre com gravíssimas infiltrações, falta de 77 

medicamento de uso contínuo, superlotação e escassez de material de higiene primária”. 78 

Então gente é uma coisa gravíssima, eu acho, e desde que estou aqui eu venho cobrando 79 

uma atenção maior principalmente em atenção ao CAPS-AD, e acho que o Conselho deve 80 

comprar essa briga junto como Ministério Público e eu me comprometo, sendo representan-81 

te do Conselho junto a isso, por que o mesmo não é possível que a assistência mental, assim 82 

a gente é procurado por dependentes químicos, a maior dificuldade que a gente tem de con-83 

seguir internamento de urgência e atendimento, quem tem alguém na família com depressão 84 

e esquizofrenia é que sabe. É uma pena que essa coisa só tenha sido feita pelo Ministério 85 

Público, e solicito que fique registrado isso. Após esta fala, o Presidente do Conselho Mar-86 

cos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke)  informou que foi concedido o 87 

registro e diz que muito importante, agente ficou com a pendência da realização do Seminá-88 

rio de Saúde Mental da Cidade de Salvador, porém, o Conselho não teve condições de reali-89 

zar, acredito que é uma proposta que fica já para a próxima gestão, para que possa tomar 90 

como prioridade. Antes de passar a palavra para o conselheiro José Silvino Gonçalves dos 91 

Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) eu gostaria de 92 

informar aos conselheiros presentes que foi preparado um certificado, onde é uma espécie 93 

de comprovação de que o conselheiro participou desse mandato, que ele teve aqui uma pas-94 

sagem pelo Conselho, então nós fizemos com a parceria também da FETIM que nos ajudou 95 

muito, imprimindo esses certificados e a gente vai entregar a cada conselheiro, porque uma 96 

das questões que a gente tinha visto é justamente essa, às vezes a pessoa passa aqui, há a 97 

dificuldade, como houve de fazer o crachá, e no final não tem como comprovar que você 98 

passou pela gestão e o certificado está sendo assinado agora pelo Secretário. Concluiu pas-99 

sando a palavra ao conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da 100 

Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) que saudou a todos e informa que a Campanha 101 

da Fraternidade desse ano traz como tema o tráfico de órgãos. Esta é uma questão que tem 102 

preocupado muito a sociedade, é o desaparecimento dessas crianças é a adoção dessas cri-103 

anças e depois nós não sabemos mais informações sobre essas crianças. E a gente tem per-104 

cebido ao longo do tempo que as informações nos trazem que um coração custa duzentos 105 

mil reais, um rim custa cento e cinquenta mil reais, um fígado custa também nesta faixa de 106 

cento e cinquenta mil reais e as crianças continuam desaparecendo, as mães estão indo para 107 

os meios de comunicação sofrendo por conta do desaparecimento dessas crianças, são quase 108 
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setecentas mil pessoas no mundo que desaparecem e que servem para tirar os órgãos dessas 109 

crianças para implantar no filho de quem pode pagar. Infelizmente está ocorrendo isso e 110 

pelo valor que custa cada órgão não é o pobre que está recebendo estes órgãos que estão 111 

sendo comercializados. É um tráfico muito forte e a gente precisava estar tratando em cada 112 

canto da cidade e em cada lugar. Entregou uma documentação ao Presidente do Conselho e 113 

agradeceu.  Em seguida passou-se a palavra ao conselheiro Cléber Mascarenhas Bispo 114 

(AACES) que saudou a todos e apresentou a questão do agente de saúde dizendo que com-115 

panheiros nossos estão precisando de remédio para pressão e algumas unidades que não tem 116 

remédio nenhum. Eu não entendo, teve uma discussão aqui que tem dinheiro para remédio 117 

mas, remédio que é essencial não faltar está faltando na maioria das unidades. Vou citar os 118 

distritos de Brotas e São Caetano/Valéria, acredito que está acontecendo isso na maioria e é 119 

preocupante. O conselheiro Nestor Neto (SMS) solicitou realizar um informe pontual, po-120 

rém o presidente do Conselho Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 121 

N’leeke) retomou a fala respondendo ao conselheiro Nestor Neto (SMS) solicitando que o 122 

mesmo o fizesse no ponto de pauta o que ocorrer.  O conselheiro Nestor Neto (SMS) suge-123 

riu a inversão dos pontos de pauta, por uma questão de complexidade: realizar a Apresen-124 

tação e apreciação do Projeto de Credenciamento das novas Equipes de Saúde Bucal 125 

na Estratégia de Saúde da Família em primeiro lugar, já que a pauta que trata da Apre-126 

sentação do Balanço da Gestão 2012/2014 do Conselho Municipal de Saúde de Salva-127 

dor demanda certo tempo, debate e avaliação. O presidente do Conselho Marcos Antonio 128 

Almeida Sampaio (Instituto Kutala N’leeke), retomou a fala contrapondo a sugestão do 129 

conselheiro Nestor Neto (SMS) e colocando o assunto em votação, sendo aprovado pelo 130 

pleno, manter a pauta como inicialmente apresentada. Em seguida foi iniciada a fala do 131 

presidente para a Apresentação do Balanço da Gestão 2012/2014 do Conselho Munici-132 

pal de Saúde de Salvador e disse:  pessoal, a gente apresentou o balanço de gestão e ten-133 

tou trazer tudo o que foi feito aqui no Conselho durante o ano, inclusive pra gente de fato, 134 

ver ao longo do tempo destes dois anos, se de fato foi um Conselho que cumpriu com o seu 135 

papel ou não, e também que sirva como um instrumento para os próximos atores que tive-136 

rem também no Conselho, eles possam pegar este instrumento de balanço de gestão e aí 137 

coloco que senti muita falta quando eu assumi a presidência do Conselho, de ter um materi-138 

al como este para que você pudesse ver, primeiro o que foi produzido durante este período 139 

de dois anos; segundo que servisse como o nosso para dizer isso pode tocar, isso não é per-140 

manente, como é que a gente faz esta avaliação e que os conselheiros que estão presentes 141 

aqui, que representam entidades, também possam, se requererem, levar para suas entidades, 142 

esta produção, porque às vezes as pessoas acham que a gente passou aqui dois anos e não 143 
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fez nada, não aprovou nada, não houve discussão, mas poucas pessoas de fato tem acesso ao 144 

que foi produzido. Falou acerca do processo de eleição e a posse do Conselho e prosseguiu 145 

com a apresentação, explicando passo a passo todas as atividades desenvolvidas durante o 146 

mandato. Concluída a apresentação, o presidente do conselho abriu o debate para que fos-147 

sem feitas as considerações. O conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal de 148 

Saúde - A.M.S.N.U.) declarou que fazendo análise do balanço apresentado e percebeu que o 149 

Conselho Municipal de Saúde de Salvador cada dia mais vai se aprimorando. Inicialmente 150 

ele está começando este Parecer, com uma área de embate, para que a gente comece a pre-151 

parar as proposições para melhorar a saúde nesse município, no atendimento à população e 152 

na busca de seus direitos, sugeriu a construção um portal onde as publicações do Conselho 153 

assim como suas atividades e sejam conhecidas pela população. Esse portal seria também 154 

uma ferramenta para realização no processo de educação permanente. Como uma critica, o 155 

mesmo ressaltou a dificuldade dos conselheiros permanecerem nas comissões, ressaltou que 156 

quando a comissão é criada há muitas adesões, porém com a continuidade esses deixam de 157 

ser participativos. Em tempo solicitou dos presentes a participação efetiva dos mesmos. 158 

Declarou que realizou um diagnóstico dos motivos da perda de interesse de alguns, por falta 159 

de conhecimento, sobretudo nas comissões de contratualização, além da falta de condição 160 

de adequar as suas agendas pessoais com as agendas das reuniões das comissões. O mesmo 161 

ressaltou a necessidade de contratação de um apoio nas análises financeiras e a necessidade 162 

de contratação de um auditor contábil. Em tempo, orientou aos presentes que não emitissem 163 

parecer financeiro, apenas quantitativo e qualitativo. Concluiu parabenizando o presidente 164 

do CMS pela sua gestão. Em seguida a Conselheira Justina Santana da Silva (CEA-165 

PLER),que após cumprimentar aos presentes e se identificar declarou que o mérito dos con-166 

selheiros na gestão 2011/2014,em tempo, justificou o fato de não participar mais efetiva-167 

mente das comissões em função de sua pouco domínio  da linguagem técnica. Colocou-se a 168 

disposição das comissões e a ter maior participação e contribuição. Ressaltou a importância 169 

da participação dos conselheiros nas reuniões, que a situação de falta de quorum não acon-170 

tecerá mais a não ser por um motivo de força maior, pois tanto o titular quanto o suplente 171 

podem comparecer. Além disso, esse fato foi amenizado pelo Regimento do Conselho. A 172 

mesma declarou que está bastante contente com relação à disseminação das ações e existên-173 

cia do Conselho. Ressaltou a importância de retomar a questão do fortalecimento dos conse-174 

lhos locais de saúde. Ressaltou a importância de ter o Ministério Publico e da Defensoria 175 

Pública como aliado na questão do fortalecimento da saúde. Em seguida foi transmitida a 176 

palavra ao conselheiro Antonio Marcos Almeida Sampaio (Conselho de Moradores do 177 

Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias), que se identificar ressaltou dois pontos, pois o mes-178 
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mo já se sentiu contemplado nas falas dos conselheiros anteriores: O primeiro ponto positi-179 

vo seria é o espaço da representação deste Conselho tem hoje, e seu reconhecimento como 180 

Conselho mais atuante de Salvador. O segundo seria a participação do Ministério Público 181 

dentro do Conselho. Ressaltou que presenciou as muitas reuniões onde não houve quorum e 182 

a conquista de espaços de dialogo conquistada por esse conselho na Cidade do Salvador. Na 183 

parte das críticas; o mesmo acha que é uma questão da falta de interesse de alguns, que ele 184 

acredita que sejam por falta de interesse, as ausências nas reuniões e nas comissões. Con-185 

cluiu ressaltando que para a próxima mesa executiva e para o próximo Conselho deve ser 186 

retirada a vaidade e olhar pra frente para o caminho a ser percorrido e ver de que forma 187 

estará fazendo isso o trabalho desse conselho. Em seguida foi concedida a fala ao conselhei-188 

ro Djalma Bastos Rossi  (SINDSAÚDE – Rede Pública) que após, cumprimentar todos e 189 

todas, se identificar e saudar a mesa e a Secretária Executiva  na assim como aos conselhei-190 

ros e os visitantes. Ressaltou que para os que constituem o conselho, existe sem dúvida, um 191 

brilho que reluz diferente na sociedade de hoje, mas nunca deixar de lembrar que muitos 192 

passos foram alcançados por mérito de passos anteriores. Por que nós não somos hoje os 193 

construtores disso, que essa realidade se perpetue de forma cada vez melhor, na certeza que 194 

estão construindo espaço para essas pessoas que virão possam fazer com que essa luz conti-195 

nue a reluzir, essa realidade que e a luz dos SUS. Que houve muitas dificuldades, porém, 196 

essas dificuldades foram pequenos degraus para irão construir no patamar da história, que 197 

irão nos levar mais acima ou mais adiante. Que tem algumas coisas que durante todo o pro-198 

cesso de trabalho aqui no conselho a cada dia percebe-se que vem se aprimorando, mas 199 

dentre elas a parte que vem percebendo e a participação. Faz uma referência à dificuldade 200 

na gestão anterior por conta da participação. Que houve uma melhoria significativa Descre-201 

veu como uma indicação significativa a atividade apresentada durante o processo de recon-202 

dução no Conselho, demonstrando o panorama da realidade de cada conselheiro, o compor-203 

tamento de cada um nos trabalhos do Conselho. Que indicava que precisávamos e precisa-204 

mos melhorar. Que agora há o enfretamento para os que ficaram e aos que não ficaram de-205 

clarou que tem certeza, que estes irão lutar para voltar e cada vez melhor. Ressaltou a im-206 

portância da abertura da gestão a reação de cada um conselheiro, deve até dizer o microfone 207 

utilizado assim como a melhora do ambiente do auditório foi resultado das críticas do  Con-208 

selho. Que ainda não é o que queremos, mas com certeza, haverá um auditório amplo que 209 

atenda a realidade da primeira capital do país. Encerrou sua fala agradecendo a todos e pas-210 

sou para presidente do Conselho que a conduziu ao  conselheiro, Manoel Vitor de Jesus 211 

(FETIM/ Ba) que após se identificar e cumprimentar os presentes iniciou sua fala agrade-212 

cendo a Deus em primeiro lugar pela vida,saúde e prosperidade para lutar por todos os que 213 
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necessitam de nossa ajuda.Em seguida parabenizou ao Conselho pelo trabalho realizado 214 

neste biênio e declarou que se existiu algo que não foi realizado não foi por falta de esfor-215 

ços, que tem certeza que o próximo conselheiro que venha a exercer o próximo mandato 216 

não faltará esforço para trabalhar.Declarou que existia um ponto que seria enfático; que 217 

certamente não foi por falta de esforço. A respeito da identificação, que foi um ponto essen-218 

cial a ser cumprido. Que chegando em determinados lugares, se identificam como conse-219 

lheiros mas que é solicitado a  identificação, questiona se são conselheiros anônimos? Que 220 

tem certeza que vai bater nessa tecla, não só ele, mas como outros conselheiros vão conti-221 

nuar cobrando. Em seguida a palavra foi concedida pelo presidente do Conselho a conse-222 

lheira Liliane Elze Falcão Lins Kusterer (CROBA). A conselheira após cumprimentar a 223 

todos, declarou que gostaria de agradecer por esses quase dois anos juntos, que considerou 224 

um privilegio muito grande desenvolver esse trabalho e conhecer um pouquinho de cada. E 225 

que se sente muito feliz com a ABO ( Associação Brasileira de Odontologia) que adentra 226 

nesse conselho, que a mesma  trabalhou para isso. Colocou-se a disposição do Conselho, o 227 

seu trabalho como professora na Academia, com o Departamento de Medicina Preventiva e 228 

Social da Faculdade de Medicina da UFBA, que foi realizada avaliação implantação da 229 

política de Humanização em Saúde (um trabalho que a mesma orienta no mestrado), traba-230 

lhando a questão de interdisciplinaridade na Estratégia de Saúde da Família, e da identidade 231 

do Cirurgião Dentista na Estratégia de Saúde da Família. Colocou a disposição desse Con-232 

selho que ela tanto ama o seu trabalho. que passa estar construindo juntos e que a mesma 233 

possa estar colaborando e sempre com os presentes.Agradece e declara que deixa aqui o seu 234 

coração por essa convivência tão amorosa e construtiva. Retomando a fala o presidente do 235 

conselho a transmitiu a conselheira, Rubiraci Santos de Almeida (União Brasileira de 236 

Mulheres-UBM) que após cumprimentar o todos e todas, declarou que é para a UBM (Uni-237 

ão Brasileira de Mulheres) estar participando desse conselho, estar inseridos no processo de 238 

conversa com a Cidade como um todo é de grande importância, que tem ciência da impor-239 

tância das mulheres estarem disputando os espaços de poder; citou como exemplo a compo-240 

sição do novo Governo do Estado onde não há sequer uma mulher entre os Secretários. Que 241 

considera importante a existência das mulheres nestas instâncias, que é de fundamental im-242 

portância. Espera que esse quadro mude. Que isso demonstra o quanto as mulheres devem 243 

estar nesta sociedade participando e se impondo. Fez também uma referência ao fato da 244 

dificuldade de mulheres, sobretudo mulheres negras nas instancias de poder. Agradece a 245 

oportunidade da UBM (União Brasileira de Mulheres) estar fazendo parte dessa representa-246 

ção no Conselho Municipal de Saúde e declara que a mesma está na luta, firme e forte na 247 

defesa da sociedade. Concluída sua fala o presidente do Conselho passou a palavra ao con-248 
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selheiro Distrital de Subúrbio Ferroviário o conselheiro Maurício dos Santos (SINDINAPI 249 

- Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), que após saudar aos presen-250 

tes e saudar a mesa e o Conselho, declarou  em nome do SINDINAPI - Sindicato Nacional 251 

dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, saúda e parabeniza ao Conselho Municipal de Saú-252 

de e ao Presidente do Conselho, Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 253 

´Nleeke) e em nome do presidente do Sindicato o senhor Nilson Santos Bahia passou os 254 

agradecimentos a este Conselho por dar oportunidade a este Sindicato estar junto com esse 255 

Conselho tentando levar saúde melhor para os idosos.O mesmo declara que parabeniza em 256 

seu nome e em  nome do seu distrito pelo trabalho.Parabeniza ao presidente do Conselho 257 

por estar junto em trabalhos realizados pelo Conselho, ao mesmo tempo que declara que 258 

este Conselho pode contar com o SINDINAPI - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pen-259 

sionistas e Idosos). Também parabenizou a executiva, a senhora Jaqueline, a senhora Fá-260 

tima, a senhora Izolda e pelo trabalho de todas, e a todas as mulheres guerreiras, lutadoras. 261 

Como exemplo citou a sua participação em um evento na Casa de Benin o lançamento da 262 

rede em defesa dos negros, também de uma homenagem no Palácio Rio Branco a  uma  263 

Advogada  Mãe Val, mulher negra que recebeu uma comenda “Mulheres do vento, Mulhe-264 

res do Tempo”, mulher negra,antes sem acesso à porta da frente, agora sendo homenageada. 265 

Concluiu agradecendo aos presentes e passando a palavra ao presidente do Conselho que 266 

transmitiu a palavra a conselheira Maria Laura Fontes Silva (Ministério da Saúde),que 267 

após cumprimentar aos presentes se dirigiu ao presidente do Conselho e ao Conselheiro 268 

Humberto Costa (Associação Municipal de Saúde  A.M.S.N.U.) com a seguinte observa-269 

ção: Que no processo de Educação Permanente eles têm no Ministério da Saúde a senhora 270 

Isadora, coordenadora do Programa PID–Programa de Inclusão Digital, que tem conversado 271 

com Isadora desde o início de 2015, que faça um programa para o conselho de Salvador.  272 

Parabenizou ao presidente pela gestão, pela visibilidade atual do Conselho; ressaltou a exis-273 

tência do acesso a biblioteca virtual do Ministério da Saúde e colocou-se à disposição junto 274 

com o conselheiro Ednésio Oliveira de Jesus (Ministério da Saúde) para ajudar no proces-275 

so de educação permanente dos Conselheiros também com o material. Passada a palavra ao 276 

conselheiro Nestor Neto (Secretaria Municipal da Saúde) que em seu nome e do Secretário 277 

de Saúde Jose Antonio Rodrigues, diz que foi muito importante esse casamento da Gestão 278 

com o Conselho Municipal de Saúde. Que no primeiro momento foi muito dificultoso, em 279 

função do processo político, saindo de uma eleição e vindo para a secretaria. Que tanto a 280 

gestão quanto o Conselho compreendeu que os papéis não poderiam ser invertidos, mas 281 

trabalhar e corroborar para que a saúde pública, sobretudo a saúde de Salvador caminhe a 282 

passos largos, que muitos torceram para que a Gestão e o Conselho vivessem como perso-283 
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nagens que nunca se dão. Mas que há um acordo efetivo que as coisas dêem e possam dar 284 

certo, respeitando e entendendo o Conselho e o Conselho entendendo e respeitando a Ges-285 

tão que tem as suas limitações orçamentárias, do ponto de vista de papeis, de pessoal enfim, 286 

mas sobretudo que considera que nesse biênio avançou muito e conseguiu efetivamente dar 287 

respostas aos questionamentos, as pautas que o conselho traçou. Mas, sobretudo o conselho 288 

conseguiu ser um conselho grandioso independente, mas, sobretudo responsável. Parabeni-289 

zou ao presidente do Conselho, Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 290 

´Nleeke) que soube conduzir de forma muito clara e inequívoca, o papel do presidente, o 291 

papel do Conselho, mas entendendo que Conselho é gestão, que é saúde, que é participação. 292 

Continuou estendendo os agradecimentos aos demais conselheiros, pois sem estes não há 293 

todo esse processo de articulação, às áreas técnicas representadas, às demais diretorias, a 294 

secretária e dizer o orgulho que tem do Conselho Municipal de Saúde do Município de Sal-295 

vador. A secretaria executiva Jaqueline, a Fátima, ao estagiário, ao motorista e a todo o 296 

corpo administrativo do Conselho. Sinalizou a importância de iniciar 2015 com muito em-297 

penho, até por que será um ano muito difícil do ponto de vista financeiro, mas que temos 298 

que ter empenho para fazer valer a saúde. Mas que a saúde não se faz só com recursos do 299 

Município, mas sim do Estado, do Governo Federal. Concluiu sua fala agradecendo e  con-300 

vidando a todos a estar no dia seguinte as 16 horas para uma confraternização da Secretária 301 

e o Conselho faz parte da Secretária, que seria um prazer imenso estar com todos naquele 302 

mesmo auditório para Confraternizar. Em seguida a esta fala o presidente do Conselho 303 

Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ´Nleeke) retomou a fala informou 304 

que o Conselho ganhou dos estudante da UFBA,  um Plano de Educação e Comunicação 305 

em Saúde.Para o Conselho fazer uma analise em momento oportuno para implementar. Em 306 

resposta ao Conselheiro Humberto Costa quanto ao portal, concorda com a importância do 307 

portal, que o conselho teve dificuldade em colocar uma letra na Intranet, que muitas das 308 

vezes foi um parto.com necessidade de negociar coisas mínimas.Que também tentou traçar 309 

experiências e habilidades com os conselheiros para troca de informações. Que essa pode 310 

ser uma ferramenta para ser fiscalizado. Ter uma aproximação com a sociedade. Sinalizou a 311 

participação do Ministério Público , da Defensoria Pública nos processos, assim como c 312 

quanto as comissões, concorda que há um desequilíbrio  nas comissões tanto do quantitativo 313 

quanto no conhecimento para as análises nas comissões de acompanhamento dos Contra-314 

tos.Sugeriu a criação de um documento para o Conselho Nacional a respeito dessas comis-315 

sões ou a retirada voluntaria do Conselho desses processos de acompanhamento como for-316 

ma de pressionar essa mudança, de forma a não legitimar esses processos. Outros que tem 317 

maiores conhecimentos deixam por escrito a sua discordância na Ata, assim como outros 318 
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simplesmente assinam a Ata concordando, outros que não devolve a Ata. Que não temos 319 

dotação orçamentária. Em resposta a conselheira Justina Santana da Silva a respeito da 320 

educação permanente dos Conselhos Distritais, e aos Conselhos Locais, que a eleição do 321 

Conselho deve ser um processo de educação permanente nos níveis Municipal, Distrital e 322 

Local e que todas as realizações do CMS foram uma conquista de todos. Passou ao segundo 323 

ponto de pauta Apresentação e apreciação do Projeto de Credenciamento das novas 324 

Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família com as senhoras Janine e 325 

Ticiane (SMS).  A senhora Janine, deu inicio a apresentação parabenizando em primeiro 326 

lugar ao Conselho pelas ações realizadas mesmo em função das dificuldades apresentadas e 327 

também declarando que considera este, um espaço de tantas ações importantes na saúde. 328 

Em seguida realizou a apresentação onde descreveu a composição da equipe do Nível Cen-329 

tral, a divisão dos distritos e a rede de atendimento com suas unidades e equipes de atendi-330 

mento à população, seus serviços e processos, em seguida apresentou o Projeto de Cre-331 

denciamento das novas Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família.  332 

Concluída a apresentação as mesmas se colocaram a disposição para as devidas considera-333 

ções por parte dos conselheiros. O presidente do Conselho Marcos Antonio Almeida 334 

Sampaio, retomou a fala e a transmitiu para o conselheiro Humberto Costa que quando for 335 

feito um planejamento seja feita para Salvador como um todo e se faça um levantamento 336 

epidemiológico de forma que atinja a classe média também, pois o SUS não é só para po-337 

bres.Em seguida a fala foi transmitida pelo presidente do CMS ao conselheiro  José Carlos 338 

Lima Pinto o mesmo relatou a história de um projeto no Maranhão que tratava da assistên-339 

cias as mães e a orientação para higienização da boca do recém nato.Tratou também da 340 

grande discrepância no atendimento entre as duas unidades, que ele tem sob a administração 341 

da Pró- Saúde;Uma UPA em Valeria  e Um Centro de Saúde. E a seguinte pergunta: O que 342 

a gente pode fazer para aumentar o volume de atendimento na UPA. Também abordou a 343 

necessidade da criação do terceiro horário. Concluída esta fala o presidente do Conselho 344 

passou a fala ao conselheiro Mateus Araujo Ribeiro Dias que após cumprimentar aos pre-345 

sentes corrobora com a opinião do Conselheiro Humberto Costa que existe uma situação 346 

bastante crítica em saúde bucal no Município, que tem observado que a gestão de saúde 347 

bucal as equipes são bastante divergentes. O mesmo concluiu solicitando a expansão e a 348 

equiparação das equipes de saúde bucal incluindo os técnicos. O presidente do Conselho 349 

passou a palavra para o conselheiro Djalma Bastos Rossi o mesmo declara que considera 350 

as equipes em quantidades relativamente baixas. Ressaltou que existe a necessidade de ex-351 

pansão dessas equipes para entendimento nas UBS. O Presidente do conselho passou a pa-352 

lavra para a senhora Janine que em resposta a conselheira Liliane Elze Falcão Lins Kuste-353 
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rer, dizendo que esse é o primeiro passo, que esse é um processo gradual, que esse projetos 354 

é preciso a parceria de outros departamentos para compor com os ACS,que precisa desses 355 

apoios, que não conseguiu em tempo hábil trazer todos, mas que espera realizar esse cre-356 

denciamento. Quanto aos repasses esclareceu que este é feito fundo a fundo,que é um di-357 

nheiro que é repassado para manter essas equipes, com relação ao questionamento do con-358 

selheiro Humberto Costa informa que completou este ano, 10 anos do ultimo levantamento 359 

epidemiológico realizado em Salvador. Que esse levantamento já faz parte do planejamento 360 

para 2015 em parceria com a Universidade Federal da Bahia. Para atender a necessidade de 361 

saúde bucal da população do  do Município. O conselheiro Humberto Costa, sinalizou que 362 

iria cobrar, o que foi prontamente respondido pela senhora Janine que o mesmo poderia 363 

cobrar.  O presidente do Conselho passa a palavra para a senhora Ticiane Mendonça que 364 

após se apresentar e cumprimentar aos presentes, responde ao questionamento quanto a 365 

ampliação da rede de atenção básica, equipes de saúde bucal. Esclarece que muitas unidades 366 

que tem uma capacidade de receber nossos consultórios, já estão recebendo.Como exemplo 367 

a Santa Cruz que  já tem um consultório novo com profissionais já trabalhando, Rodrigo 368 

Argolo que vai ser  reinaugurada com consultório novo, Oscar Pires da Veiga entre outras 369 

unidades, que a sua memória lhe traz agora. Que a gestão pactuou que todas as unidades 370 

possíveis vai ser ampliada as equipes de saúde bucal, seja as unidades básicas de saúde, seja 371 

as unidades com estratégia de saúde da Família,que é o modelo assistencial de escolha do 372 

município e do Brasil. Em relação a equiparação das equipes de saúde da família,só a titulo 373 

de ilustração, como foi que o município estava no início dessa gestão: Havia apenas das 374 

sessenta unidades daquele momento só dez estava equiparadas,hoje, através das reformas 375 

foram construídos quatorze novos consultórios odontológicos e onze somente da estratégia 376 

de saúde da família, permitindo a aproximação da recomendação da portaria, que o Ministé-377 

rio da Saúde não obriga que os municípios tenham saúde bucal no seu município, aqui na 378 

Bahia, soube recentemente que os quatrocentos e dezessete municípios nem todos têm a 379 

saúde bucal. Que Salvador vem avançando muito nisso. Que muito se busca avançar. Tanto 380 

eu todas as novas construções, todas as unidades que tem estrutura física a equiparação ela 381 

está sendo concluída e só nessas novas ampliações já aprovadas temos previsão de treze 382 

novos consultórios, fora as unidades que vem sendo construídas nessas perspectivas de uni-383 

dade de saúde da família para uma equipe de saúde bucal.  Que entende e compreende das 384 

condições para que tenha o número de equipes equiparado. Concluída esta fala a mesma 385 

questionou se havia mais algum questionamento, surgiu um questionamento quanto aos 386 

técnicos, a mesma informou que compete a SENGE está respondendo este questionamento. 387 

Não havendo manifestação o presidente do CMS, Marcos Antonio Almeida Sampaio, 388 
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retomou a palavra com a sugestão que  após esse processo interno estar fazendo, trazer a 389 

saúde bucal, que vai votar a nova programação anual, que vai  trazer todos os programas 390 

para que apresente a situação, para que possa fazer um debate mais qualitativo.Concluindo 391 

essa fala o presidente do Conselho Municipal de Saúde no Município de Salvador Marcos 392 

Antonio Almeida Sampaio colocou em apreciação e votação.Sendo aprovado por unani-393 

midade. Após a votação o mesmo seguiu com a entrega  dos certificados aos conselheiros 394 

presentes que contribuíram com a gestão 2012/2014. Concluída a distribuição dos referido 395 

certificados, passou para o ultimo ponto de pauta: O que ocorrer. Passou a palavra a senhora 396 

Ana Paula, presidente do Conselho Distrital de Cajazeiras. Que após cumprimentar aso pre-397 

sentes e agradecer pela oportunidade concedida pela mesa, passa a expor a situação que está  398 

ocorrendo em Cajazeiras, referente ao CAPS II,Nise da Silveira. Informa que existe um 399 

problema sequíssimo,pois a mesma informa que este está prestes a desabar, que com essa 400 

chuva que deu o CAPS ficou totalmente alagado, impossibilitando até entrada dos usuários 401 

e dos servidores.Que mesmo assim eles adentraram, limparam tudo. Só que o telhado na-402 

quele dia pela manhã, começou a romper, e que está todo mundo em total desespero. A 403 

mesmo declarou que veio à reunião para pedir ao Conselho, apoio, também ao representante 404 

da secretaria, para ver se no dia seguinte, logo cedo há possibilidade da fazer uma visita, até 405 

mesmo para acionar a CODESAL, como foi feito em 2012 . Por que esse problema já foi 406 

vivido um problema neste CAPS desde 2012, que aconteceu a mesma coisa. Com uma chu-407 

va ele estava prestes a desabar, foi acionado a CODESAL, o local foi interditado, a CODE-408 

SAL condenou. Que ela não sabe o que foi que a Secretaria fez que conseguiu manter esse 409 

CAPS funcionando. Só que agora, não está dando mais para segurar a maquiagem que foi 410 

feita. E ai está aí os usuários de novo com a vida colocada em risco. E que vale ressaltar que 411 

esse CAPS só esse ano corrente. Interrompeu sua fala para se dirigir ao conselheiro Nestor 412 

Neto solicitando que o mesmo permanecesse no recinto para concluir, pois a população de 413 

cajazeiras iria  fechar a ACM 324,se a Secretaria de Saúde não tomar providências em rela-414 

ção ao CAPS.Por que são dois anos, lutando para tirar a CAPS de cajazeiras.Que tema mais 415 

de ano, agora completa um ano e três meses que tem um documento aguardando somente 416 

uma assinatura esperando a permuta desse CAPS. Que existem 320 usuários que são cadas-417 

trados nesse CAPS, que estão sem assistência, os funcionários estão doentes psicologica-418 

mente.Sem poder estar dando assistência aos usuários.Pois tem usuários que já estão em 419 

crise, que tem o exemplo de famílias na quadra L que está  em crise, que metade da família 420 

teve que se mudar, que existe uma pessoa ameaçando as pessoas com caco de vidro na rua, 421 

que as pessoas, as crianças mechem com ela. Que tem que respeitar a vida dessas pessoas, 422 

precisa respeitar os familiares dessas pessoas. Que não é fácil cuidar de um usuário dentro 423 
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de casa. E se tem um CAPS instalado para dar esse tipo de assistência, que a saúde ela é 424 

prioridade na vida das pessoas. Que inclusive já houve oportunidade de ir lá e sabe que ela 425 

está falando a verdade. Complementou pedindo esse , por que eles vão acionar a CODE-426 

SAL e queria que antes o Conselho e o representante da SMS fossem ao local.para ver se 427 

eles mesmos fazem isso. Porque a vida das pessoas  estão lá correndo risco eminente de 428 

morte, tanto os usuários, quanto os servidores. Que o Conselho Distrital está fazendo a sua 429 

parte fazendo esse apelo aos presentes e ver se essa assinatura desse documento sai, pois já 430 

existe um local com tudo pronto, só dependendo dessa assinatura. Que espera que não acon-431 

teça uma morte. Sem contar que dia dez, já teve um tiroteio, sete assaltos e um tiroteio, se 432 

vai esperar desfilar com um caixão para que haja mudança do CAPS de um local para o 433 

outro. Concluída essa fala, o presidente do Conselho  Marcos Antonio Almeida Sampaio 434 

retomou a palavra ressaltando que o primeiro passo seria solicitar ao Conselho Distrital que 435 

já fez a visita, para que se possa pedir um encontro com o  Secretário, para passar para ele e 436 

também discutir com a coordenação de saúde mental. Por que ele acha que uma visita a 437 

mais não vai resolver o problema, afinal, se já voi feito o um documento, precisa de uma 438 

medida mis enérgica, precisa acional institucionalmente a Secretaria, se for necessário acio-439 

nar a CODESAL,para que essa para fazer uma visita  e eles dizerem para nós qual as provi-440 

dencias a serem tomadas numa reunião solicitando a visita e a mesma possa ir ao local e 441 

designar o que deve ser feito. Em seguida o presidente passou para o Conselheiro Ednésio 442 

Oliveira de Jesus (Ministério da Saúde), que apresentou a sugestão que se acione logo a 443 

CODESAL para que haja uma interdição e assim possa se resolver logo. O presidente do 444 

Conselho sugere que a Secretaria seja acionada, para obrigar a Secretaria que faça um estu-445 

do de viabilidade e  a partir daí acionar a CODESAL  e se for necessário o Ministério Pú-446 

blico. No mais o mesmo concluiu encerrando a reunião. E eu, Jaqueline Rodrigues dos San-447 

tos Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos pre-448 

sentes. 449 

 450 

 451 

Salvador, 17 de dezembro de 2014 452 
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 458 
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