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ATA DA QUATRICENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA RUNIÃO  8 

ORDINÁRIA DO CONSLEHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  9 

SALVADOR – CMS/SSA 10 

Salvador, 08 de Junho de 2016. 11 

 12 

Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, no Auditório da Se-13 

cretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua da Grécia, Edfício Caramuru, nº 14 

03, 9º andar, Comércio, Salvador/Bahia, foi realizada a Quatricentésima Vigé-15 

sima Sexta reunião do Conselho Municipal de Saúde, convocada em caráter 16 

ordinário para discussão dos seguintes pontos de pauta: 1) Informes; 2) Apre-17 

sentação de Atas; 3) Encaminhamentos sobre o Parecer do Relatório A-18 

nual de Gestão da SMS – RAG 2015; 4) Convocação da Conferência Ex-19 

traordinária de Saúde Mental; 5) Convocação do Secretário Municipal da 20 

Saúde para apresentar a atual situação orçamentária e financeira da Se-21 

cretaria Municipal da Saúde; 6) O que ocorrer. Após constatação do quó-22 

rum, o Presidente do CMS, Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto 23 

Kutala N’Leeke) declarou aberta à reunião, saudou a todos e todas e deu início 24 

ao primeiro ponto apresentando os “Informes” encaminhados à Mesa. Foram 25 

citadas as justificativas de ausências dos seguintes Conselheiros: Ivea Carolina 26 

Santiago Sant’ana (ABO/Ba) e Mateus Araújo Ribeiro Dias (SOEBA). O Presi-27 

dente apresentou à Carta enviada pelo Cons. Enádio Nunes Pinto (AACES), na 28 

qual o mesmo comunica o seu licenciamento das atividades enquanto Conse-29 

lheiro Municipal de Saúde, até o dia 03 de outubro do ano em curso, atendendo 30 

ao que determina o Regimento Interno deste Colegiado, visto que irá concorrer 31 

a uma vaga na Câmara Municipal do Município de Maragogipe, nas próximas 32 

eleições. O Presidente aproveitou para lembrar que os Conselheiros que irão 33 

pleitear à vaga na Câmara Legislativa, deverão apresentar ofício informando 34 

seu afastamento da função de Conselheiro Municipal, até o dia 02 de julho. 35 

Prosseguindo com os “Informes”, o Presidente falou sobre a situação da elei-36 
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ção dos Conselheiros Distritais de Saúde, ressaltando que, por conta da greve 37 

dos Servidores Municipais, o processo eleitoral foi suspenso. Neste sentido, o 38 

Presidente pediu ao Pleno o entendimento para que a Coordenação Executiva 39 

pudesse fazer um mapeamento dos Conselhos que estão funcionando, a fim 40 

de prorrogar o mandato dos Conselheiros que fazem parte deles, por mais dois 41 

anos. E, que sejam feitas eleições complementares para aqueles Conselhos 42 

que não estão em pleno funcionamento. O Presidente pontuou ainda que não é 43 

possível prorrogar o mandato dos Conselhos Distritais para mais um ano, tendo 44 

em vista que iria coincidir com a eleição do Conselho Municipal. Finalizou pro-45 

pondo que o Pleno autorizasse que a Coordenação Executiva fizesse o mape-46 

amento. Sem manifestações contrárias, o Presidente declarou aprovada a pro-47 

posta. Continuando, o Presidente apresentou ao Pleno as seguintes Comis-48 

sões das quais ele faz parte, a fim de que fossem indicados substitutos, tendo 49 

em vista seu licenciamento: Comissão de Acompanhamento das Ações em 50 

Saúde, Comissão Permanente de Acompanhamento do Contrato do Hospital 51 

Dois de Julho, Comissão de Acompanhamento do Contrato do Núcleo da Cri-52 

ança com Paralisia Cerebral. E também: Comitê de Ética em Pesquisa da Fa-53 

culdade de Serviço Social da UFBA, Comitê Municipal da Dengue e Comitê de 54 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da 55 

UFBA. O Presidente aproveitou para lembrar que têm sido levado às reuniões, 56 

as Comissões que, obrigatoriamente, o CMS tem que fazer parte, mas os Con-57 

selheiros não tem se colocado. E, com isto há uma questão muito grave, que é 58 

a de omissão do acompanhamento dos contratos e, é preciso encontrar uma 59 

forma de resolver isto. Ressaltou que ele assumiu as Comissões que não ti-60 

nham Conselheiros indicados, porém, isto é humanamente impossível. O Con-61 

selheiro José Silvino (Pastoral do Idoso) pediu à palavra, e tendo sua solicita-62 

ção atendida, falou que, como membro deste Conselho, na representação de 63 

Usuários, compõe a Comissão de Acompanhamento do Contrato do Hospital 64 

São Rafael, gostaria de deixar registrado acerca da divergência entre o Cartão 65 

Vida e o Cartão SUS. O Conselheiro disse que o Cartão Vida, da forma que 66 

tem sido utilizado, têm trazido prejuízos grandes para a comunidade e para os 67 

usuários, visto que tem dados incompletos. Citou como exemplo um paciente 68 

com transtorno metal que precise de um relatório médico, afirmando que neste 69 

caso os dados sairiam incompletos pelo fato de não está atualizado. O Conse-70 

lheiro informou, também, que o Hospital São Rafael apresentou uma produção 71 



 3

diferente da que ele tem com o Cartão Vida, tanto para mais, quanto para me-72 

nos. Neste sentido, o Conselheiro afirmou não sentir-se a vontade para acom-73 

panhar um contrato com tantas divergências. O mesmo reforçou a questão das 74 

inúmeras divergências no que se refere ao Cartão Vida e disse que é necessá-75 

rio a realização de atualizações constantes. Finalizando sua fala, o Conselheiro 76 

propôs uma discussão sobre o Cartão Vida e, também, a suspensão do uso do 77 

Cartão até que tudo seja esclarecido. Por fim, o Conselheiro falou sobre uma 78 

deliberação que, segundo ele, foi discutida pelo CMS, referente à confecção 79 

dos Cartões SUS nas Unidades Básicas de Saúde. O Conselheiro afirmou que 80 

as pessoas continuam sendo induzidas a ir até a Prefeitura-bairro, que muitas 81 

vezes ficam de quatro a cinco dias fechadas. Respondendo aos questionamen-82 

tos do Conselheiro José Silvino, o Presidente disse ter lembrado do informe 83 

sobre a Programação Anual de Saúde – PAS. Disse ter recebido do Gabinete 84 

do Secretário Municipal da Saúde uma CI, onde o mesmo coloca a impossibili-85 

dade da publicação da PAS na sua integra, conforme foi aprovado pelo Pleno 86 

do CMS. Segundo o Presidente, a gestão sugere que seja publicada a Resolu-87 

ção do CMS, e que a PAS seja publicada na Intranet e Site da SMS para con-88 

sulta. O presidente prosseguiu dizendo que o seu sentimento quando recebeu 89 

a CI foi de entender que o Pleno decidiu, em reunião, que iria aprovar a pro-90 

gramação Anual de Saúde da SMS, e que esta seria publicada na integra, in-91 

clusive para garantir a ampla publicidade para a população de Salvador. Po-92 

rém, a Secretaria Municipal de Saúde coloca a justificativa de que o custo é 93 

alto. O Presidente lembrou que o Diário Oficial do Município não possui mais o 94 

modelo impresso e, por isto, não compreende qual o custo que está sendo ale-95 

gado. Continuando, o Presidente propôs ao Pleno a manutenção da delibera-96 

ção de publicação da PAS no Diário Oficial, na sua integra, e que seja enviada 97 

informações sobre o custo existente para fazer a publicação. O Presidente dis-98 

se ainda que o sentimento que há é que, muitas vezes, se aprova um docu-99 

mento no Pleno do CMS, mas não se tem pernas para acompanhar se de fato 100 

será publicado. Neste sentido, não havendo manifestações contrárias, o Presi-101 

dente declarou aprovada a manutenção da deliberação feita em reunião anteri-102 

or para que a PAS seja publicada na integra no Diário Oficial. Finalizando este 103 

ponto, o Presidente informou ao Conselheiro José Silvino que nesta Programa-104 

ção consta a obrigatoriedade da confecção dos Cartões SUS em todas as Uni-105 

dades de Saúde, assim como era anteriormente. Portanto, afirmou que irá re-106 
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encaminhar a publicação e, se a Secretaria não atender, será encaminhado 107 

Ofício ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas necessárias, 108 

conforme determina o Regimento do CMS, que tem força de Lei já que é um 109 

Decreto. Quanto à suspensão do Cartão Vida, conforme proposto pelo Conse-110 

lheiro José Silvino, o Presidente disse que acredita que seja necessário anali-111 

sar isso, pois o Conselheiro traz dois problemas para que o Conselho se posi-112 

cione. Um é acerca da diferença do Hospital que, segundo ele, com ou sem o 113 

Cartão Vida alguém está recebendo e o Hospital está atendendo menos e a 114 

população é quem está pagando a conta. Sugeriu que o CMS peça uma audito-115 

ria no contrato com o Hospital e/ou na fatura do mês, a fim de que seja com-116 

provado o que foi produzido e a partir disso fazer uma discussão mais ampla. 117 

Propôs o encaminhamento para que na próxima reunião do CMS tenha como 118 

ponto de pauta o “Cartão Vida e a confecção dos cartões nas Unidades”. O 119 

Conselheiro José Silvino solicitou a palavra para relatar um fato ocorrido no dia 120 

anterior. Segundo ele, um representante do Hospital informou sobre a dificul-121 

dade em relação ao lançamento dos dados identificados dos pacientes do Sis-122 

tema Vida e do Sistema SUS. Portanto, segundo o Conselheiro, o próprio Hos-123 

pital reconhece que está tendo essa dificuldade. Ressaltou que não esta pe-124 

dindo o cancelamento do Cartão Vida, mas a suspensão da sua exigência até 125 

que se encontre resposta para as dificuldades. Com a palavra, o Presidente 126 

apresentou os dois encaminhamentos colocados, sendo que uma foi do Conse-127 

lheiro José Silvino que propôs a suspensão da utilização do Sistema Vida no 128 

Hospital São Rafael. E, uma proposta dele de se chamar uma reunião com a 129 

presença do Conselheiro que acompanha a Comissão, o Hospital e a SMS, 130 

para que, a partir daí, possa trazer um panorama para discussão. Com a pala-131 

vra, a Conselheira Maria Laura Fontes (Ministério da Saúde) saudou a todos e 132 

todas e respondeu ao questionamento do Conselheiro José Silvino afirmando 133 

que não tem Cartão Vida, mas existe um Sistema. Ressaltou, inclusive, que o 134 

Sistema Vida não está mais fazendo cartão, porque agora o Município acessa 135 

diretamente a base nacional pelo Cadweb. Informou que desde janeiro deste 136 

ano passou a ser dessa forma. Segundo a Conselheira é feito o acesso a base 137 

nacional do cartão e se o usuário já possuir, o cadastro é complementado. A-138 

firmou que o DataSUS está utilizando a base da Receita Federal para confec-139 

cionar os cartões para todo mundo que tem CPF. Citou como exemplo uma 140 

criança que nasceu hoje e fez o CPF, em quarenta e oito horas ela já estará na 141 
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base do cartão lá no nacional. Continuou reafirmando que acabou a confecção 142 

de cartões através do Sistema Vida em Salvador. Retomando a condução dos 143 

trabalhos, o Presidente finalizou a discussão, alegando que pelo fato de não 144 

tratar-se de um ponto de pauta, mas sim de “Informes”, será convocada uma 145 

reunião com a presença do Conselheiro José Silvino, a direção do Hospital São 146 

Rafael, o setor de auditoria da SMS, a Diretoria de Regulação e a Comissão de 147 

Acompanhamento do contrato, para que seja feita a apreciação da situação e o 148 

que for tomado como decisão será acatado. Com a palavra o Conselheiro An-149 

tonio Marcos Sampaio (Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro) disse con-150 

cordar com a fala do Conselheiro José Silvino e afirmou que o Sistema Vida 151 

trata-se de um “Sistema Dor de Cabeça”. Relatou que estava acompanhando o 152 

contrato do Hospital da Sagrada Família, e que observou o mesmo problema 153 

que esta ocorrendo no Hospital São Rafael. Pediu que os Conselheiros que 154 

acompanham contratos de hospitais prestem atenção a isto. Segundo o ele, o 155 

usuário vai a Unidade de Saúde tentar marcar a especialidade que tem no hos-156 

pital, e que está pactuado com o município, mas não encontra. Porém, verifica 157 

que aquela especialidade que está pactuada está sobrando. Prosseguindo, o 158 

Conselheiro pediu, também, aos colegas que acompanham contratos que aten-159 

tem ao compromisso. Afirmou que o Hospital que ele acompanhava o contrato, 160 

Hospital da Sagrada Família, teve até auditoria pelos dias que ele não foi. Dis-161 

se ainda ter tomado conhecimento que o Conselheiro que o sucedeu no acom-162 

panhamento desse contrato não tem comparecido as reuniões da Comissão e 163 

não tem acompanhado. Retomando a palavra, o Presidente reforçou as pala-164 

vras do Conselheiro Antonio Marcos e disse que é importante fazer essa dis-165 

cussão. Lembrou que foi convocada uma reunião do CMS no mês de abril, on-166 

de chamamos a Auditoria, o Ministério Publico e todos os Conselheiros que 167 

fazem parte das Comissões de acompanhamento dos contratos com os hospi-168 

tais, a diretoria de Regulação, porém, só compareceram dois Conselheiros. O 169 

Presidente ressaltou que todas as reuniões são trazidas as Comissões com 170 

vacância de representação do CMS, mas os Conselheiros não se colocam. E, 171 

com isto tem Comissões sem representação do Conselho. Disse que diante 172 

disso é preciso trazer essa discussão como ponto de pauta do CMS para que 173 

seja analisada a situação das representações como um todo. Colocou sua de-174 

fesa pessoal, no sentido que haja uma renuncia coletiva das Comissões, tendo 175 

em vista que os Conselheiros têm fiscalizado aquilo que não se discute, a e-176 
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xemplo do Plano Operativo Anual – PO, ou aquilo que, segundo ele, o Secretá-177 

rio senta e acorda com o próprio hospital e acaba discutindo o contrato e o 178 

Conselho fiscaliza o que já está acertado, com pouca influência para modificar. 179 

Falou sobre a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, saudando a pre-180 

sença da Ouvidora Sara Arêas, afirmando que tem percebido a reclamação dos 181 

usuários com relação a exames que a Secretaria não tem tido capacidade de 182 

agendar e a Ouvidoria tem sido um canal para fazer esse registro. E, isto é um 183 

diagnóstico de que os contratos precisam atender a necessidade das deman-184 

das e não o que o hospital ou a Secretaria de Saúde está pensando. Finalizan-185 

do, o Presidente encaminhou a discussão desse ponto na pauta de uma reuni-186 

ão do CMS, inclusive, chamando o Ministério Público. Sugeriu ao Conselheiro 187 

José Silvino que seja feito um relatório, em conjunto, do que os Conselheiros 188 

têm vivido nas Comissões e o posicionamento da Secretaria, até porque tem 189 

coisas que o Conselho Municipal não precisa delegar para os outros. Além dis-190 

to, o Presidente propôs que seja solicitado a Ouvidoria um relatório das pesso-191 

as que têm buscado atendimento para demandar exames. Disse ter descoberto 192 

que tem procedimentos que levam até dois anos para se conseguir fazer, inclu-193 

sive aplicação de injeções que, muitas vezes, as pessoas perdem a visão sem 194 

conseguir. Com a palavra, o Conselheiro Maurício dos Santos (SINDINAPI) 195 

saudou à Mesa e o Pleno e disse que, esta semana esteve fiscalizando alguns 196 

Postos de Saúde, no qual observou a presença de muitas pacientes buscando 197 

marcar consulta com Angiologista, mas não conseguiam. Informou, também, 198 

que as Unidades de Saúde da Família estão precárias, e é preciso que procure 199 

se debruçar em construção de Unidades Básicas de Saúde, pois o nome já diz 200 

que é o básico. E, se isso for feito realmente as coisas poderão melhorar. Con-201 

tinuando, o Conselheiro pediu para dar um informe sobre o gestor da UPA de 202 

Periperi, com o qual teve uma reunião esta semana e o mesmo mandou infor-203 

mar ao Presidente do CMS que está lutando para conseguir melhorar o funcio-204 

namento da UPA. Finalizando, o Conselheiro informou ter participando de uma 205 

caminhada no Subúrbio Ferroviário em prol do Hospital João Batista Caribé 206 

que, segundo ele, tanto luta para melhorar as condições de saúde daquela lo-207 

calidade. O Conselheiro ressaltou o bom trabalho feito pelo Hospital e  pediu ao 208 

Presidente do CMS que providencie o agendamento de uma reunião, para dis-209 

cutir a situação dos médicos que estão se recusando a ir atender naquela Uni-210 

dade, segundo ele, conforme informado pela gestão do local. Retomando a 211 
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palavra, o Presidente informou que, no Relatório Anual de Gestão 2015 da 212 

SMS, o qual o Cons. Antonio Marcos Sampaio esta produzindo o Parecer, a 213 

Ouvidoria em Saúde registrou 5,171 (cinco mil cento e setenta e uma) deman-214 

das...(inaudível), destas 49% foram respondidas ao cidadãos...(inaudível). O 215 

Presidente coloca que a própria Secretaria de Saúde revela os dados e é pre-216 

ciso que isso se transforme num Indicador e num critério de prioridade da polí-217 

tica e, não mais, contratar de forma aleatória ou que atenda as necessidades 218 

do Prestador, muitas das vezes. Continuou dizendo que agora a fila acabou e 219 

partiu para o 160 e o Sistema Vida, que, segundo ele, esta última é perversa 220 

“pra caramba”. O Presidente ressaltou que parou-se de ver as filas nos Postos 221 

de Saúde e começou a ver a “fila virtual” onde as pessoas morrem se ter, ao 222 

menos, o direito de saber ...(inaudível). Com a palavra, a Secretária Geral do 223 

CMS, Cons. Rubirací de Almeida saudou a todos e todas e disse que gostaria 224 

de dar dois informes acerca do que esta acontecendo no Ministério da Saúde, 225 

que é o Ocupa SUS. Pediu que, quem puder vá até lá e dê uma força, levando 226 

qualquer atividade. Ressaltou a importância das pessoas passarem por lá para 227 

contribuir de alguma forma até levando uma fruta, um alimento, pois tem uma 228 

galera legal lá. Informou que neste momento eles estão fazendo uma oficina de 229 

cartazes, e que todos os dias têm uma manifestação e rodas de conversa e é 230 

um ambiente legal e bem importante para a questão da saúde e do SUS. A 231 

Conselheira finalizou pedindo ao Pleno a aprovação de uma Moção de Repúdio 232 

pelo ocorrido com uma adolescente, no Rio de Janeiro, que aos dezesseis a-233 

nos foi estuprada por trinta homens.  Ressaltou que essa violência com relação 234 

à mulher e essa normalização do estupro e violência, no país, estão se tornan-235 

do uma vergonha. Retomando a palavra, o Presidente do CMS pediu a Conse-236 

lheira Rubirací de Almeida que traga um texto da Moção para aprovação do 237 

Pleno. Prosseguiu chamando a representante da Associação Metamorfose 238 

Ambulantes – AMEA, Sra. Girlene de Jesus Almeida, para tomar posse. Com a 239 

palavra, a Conselheira recém-empossada iniciou seu pronunciamento saudan-240 

do a todos e todas e afirmando ser um orgulho para ela estar neste Conselho 241 

de Saúde, pois, segundo ela, muitas vezes juntamente com seus amigos foram 242 

colocados para fora por alguns Conselheiros deste Conselho, pois não repre-243 

senta deficiência e nem doença, mas gostaria de saber o que ela é. Continuou 244 

ressaltando que gostaria que Eduardo estivesse presente para fazer um dis-245 

curso, para fazer esses Conselheiros entenderem que saúde mental está na 246 
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vida de todas as pessoas, porque as pessoas não morrem de câncer, mas sim 247 

de depressão por não aceitar a doença. Prosseguiu afirmando, mais uma vez, 248 

ser muito grandioso estar no CMS lutando, e que não faria como o companhei-249 

ro que a antecedeu, que estava aqui lutando por saúde mental, mas segundo 250 

ela, só fazia passar no Conselho. Afirmou que ela veio para brigar mesmo e, se 251 

os demais Conselheiros discordarem será problema deles, pois entende que a 252 

luta é legal e vai brigar. A Conselheira disse que se encontra, também, diabéti-253 

ca e gostaria de dar esse informe. Segundo ela, depois de ser “maluca e bipo-254 

lar”, a “problemática” de todos os lugares que chega e dizem “lá vem aquela 255 

mulher”, mas que é difícil de engolir porque “é gorda e vai entalar”, é na Câma-256 

ra Municipal, em Brasília. Disse que, por sinal, é uma das 73 (setenta e três) 257 

que ficou presa em Brasília, “com muito orgulho”. Ressaltou que “ela” - referin-258 

do-se à deputada Federal Eronildes (Tia Eron) - não mandou tirar roupa ne-259 

nhuma, mas foi escoltada e ficou com medo do movimento das mulheres que 260 

estavam lá. Acrescentou que a referida parlamentar está com tanto medo que 261 

até hoje encontra-se escondida para não votar, pois não representa nenhuma 262 

mulher aqui da Bahia. Pode representar a Igreja Universal, e que o problema é 263 

dela, mas que quem representa as mulheres da Bahia são essas mulheres que 264 

estão no Conselho e no movimento, lutando por melhoria, como a Conselheira 265 

Rubirací chegou e falou do estupro. A Conselheira pontuou ainda que, dentro 266 

dos CAPS terá que lutar muito contra o estupro. Segundo ela, o próprio agres-267 

sor leva a usuária...(inaudível). Relatou ter vindo, essa semana, à SMS buscar 268 

um aparelho, pois ficou diabética, mas não tem perfil, assim como existe perfil 269 

de CAPS também, mas que ela não tem perfil de CAPS...(inaudível). Segundo 270 

a Conselheira, ela só terá perfil para conseguir um aparelho para medir seu 271 

açúcar , que eleva quase sempre, pois é emocional, quando estiver tomando a 272 

Insulina diariamente. Ressaltou que não sabia disso, e que será uma luta que 273 

vai ter que trilhar pelos Ministérios Públicos da vida e pede ao CMS que a aju-274 

de, pois as pessoas estão adoecendo, tanto de pressão alta, quanto de diabe-275 

tes. Denunciou que dentro do CAPS não existe uma alimentação específica 276 

para os pacientes com as referidas patologias. Portanto, além de ter que lhe 277 

dar com a falta das medicações e outras coisas que faltam na saúde mental, 278 

tem que lhe dar com isso. Por fim, a Conselheira disse que, quando adoece a 279 

cabeça, adoece o corpo. O Presidente retomou a palavra e deu boas vindas a 280 

Conselheira Girlene, lembrando que o CMS garantiu os delegados represen-281 
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tantes da saúde mental na Conferência Municipal, e que estes foram até a eta-282 

pa estadual, não havendo um avanço, mas que foi uma honra tê-los no Conse-283 

lho Municipal e no Conselho Estadual. Prosseguindo, o Presidente informou 284 

que houve uma solicitação de inversão de pauta e passou a palavra ao Conse-285 

lheiro Antonio Marcos Sampaio. Com a palavra, o Conselheiro Antonio Marcos 286 

pediu a inversão dos itens 3 e 4 da pauta, a fim de que o ponto de discussão 287 

da Conferência Extraordinária de Saúde Mental fosse discutido antes, conside-288 

rando a importância do tema para a cidade do Salvador. Com a palavra, o Pre-289 

sidente acatou a proposta do Conselheiro, mediante a ausência de manifesta-290 

ções contrárias no Pleno. Neste sentido declarou que, primeiro seria discutida a 291 

convocação da Conferência extraordinária de Saúde Mental, o ponto sobre o 292 

Relatório Anual de Gestão 2015 seria suprimido e logo após o Secretário apre-293 

sentaria a prestação de contas, e Atas não haveria para apreciação. Dando 294 

continuidade, o Presidente iniciou a discussão sobre a convocação da Confe-295 

rência de saúde mental. Disse que, após alguns diálogos com o movimento de 296 

saúde mental, e também, diversas visitas que alguns Conselheiros têm feito as 297 

Unidades e CAPS, a discussão sobre a mudança de perfil das Unidades, o o-298 

lhar dos usuários nessa realidade vivida pelos CAPS atualmente, também a 299 

questão do sucateamento de alguns. Há uma discussão, também, sobre o perfil 300 

do Gey Espinheira, que foi uma luta do movimento, mas que há um estudo pa-301 

ra que possa ter um rebaixamento de 3 para 2. E, dado tudo isso, após ter tido 302 

uma reunião com os usuários e audiências no Ministério Público, onde foi dis-303 

cutida a questão do CAPSia e da assistência a criança na saúde mental e a 304 

necessidade, também, de se discutir a saúde mental de forma transversal, pois 305 

não dá para o Conselho Municipal fazer uma discussão da saúde mental a-306 

chando que daqui a alguns anos ou alguns dias vamos ter que ter o atendimen-307 

to odontológico  ou PSF do paciente de saúde mental, mas que é preciso ter 308 

uma rede, e que esse paciente terá que ser inserido nessa rede, mas para fa-309 

zer isso é necessário fazer uma discussão, tanto com a gestão, quanto com os 310 

usuários nessa troca de experiências, e que só uma conferência extraordinária 311 

...(inaudível). O Presidente colocou que a proposta é que seja feita uma confe-312 

rência convocada pelo movimento e o Conselho Municipal, e que será uma 313 

Conferência Extraordinária de Saúde Mental e População em situação de Rua, 314 

para que se faça uma discussão. E, como não havia orçamento previsto, o que 315 

não vai impedir de realizar uma discussão com a Secretaria para ver o que ela 316 
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pode bancar, será buscada a realização de uma conferência num formato e 317 

modelo novo, onde o próprio movimento diga como será essa conferência, e 318 

que o Conselho possa conduzir uma conferência, que certamente estará sob a 319 

presidência do Cons. Dijalma Rossi. Dando continuidade, o Presidente propôs 320 

a convocação da Conferência para a primeira quinzena do mês de setembro, 321 

com o tema: saúde mental e população em situação de rua no município de 322 

Salvador, e que, como já é de praxe, a presidência da Conferência fique com a 323 

presidência do CMS. Propôs, também, que a Comissão Organizadora seja no 324 

mesmo modelo que foi a Municipal, onde para efeito de quórum seja conside-325 

rada a Coordenação Executiva, mas participem o GT ampliado de todas as 326 

Comissões que compõem o CMS e o movimento social, com a presença da 327 

AMEA, ISC, CEBES, UFBA e todo aquele que o CMS achar que deve convidar 328 

para fazer parte desse GT para que construa a Conferência. Acrescentou a 329 

proposta para que a conferência aconteça em um local público e que tenha 330 

acessibilidade. Os eixos temáticos, conforme haviam discutido com os movi-331 

mentos, que sejam construídos em cima da transversalidade, a exemplo de 332 

“atenção básica e saúde mental e população em situação de rua”. Por fim, pas-333 

sou a palavra ao Cons. José Silvino e informou que após o pronunciamento 334 

deste, as inscrições seriam encerradas e iniciado o processo de votação. Com 335 

a palavra, o Conselheiro José Silvino disse ao Presidente que não é possível, 336 

hoje, fazer a discussão da população de rua sem discutir a situação da popula-337 

ção encarcerada. Até porque, essa população encarcerada, depois de um tem-338 

po, se torna população de rua. O Conselheiro afirmou que boa parte dessa po-339 

pulação de rua de hoje passou pelo sistema prisional e tem antecedentes cri-340 

minais que impossibilitam essas pessoas de ter acesso a um trabalho digno, e 341 

que seja referenciada, entre uma série de coisas que precisa discutir. O Conse-342 

lheiro ressaltou que, hoje, a maioria da população que dorme nos albergues da 343 

Prefeitura passaram pelo sistema prisional. São pessoas que entraram no sis-344 

tema prisional com vinculo familiar e quando saíram de lá ficaram sem esse 345 

vínculo, tornando-se população de rua, a exemplo do Sr. Edvaldo, que foi preso 346 

como grande traficante, portando dois cigarros de maconha, três pedras de 347 

crack e cem reais no bolso, em cima de um container de lixo. Segundo o Con-348 

selheiro, esse rapaz passou quase dez meses dentro da cadeia acusado de ser 349 

traficante. Disse que é um cidadão desse que foi preso com dois cigarros de 350 

maconha, três pedras de crack e cem reais no bolso, em cima de um container 351 
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de lixo, é que está lá vivendo em situação de rua. Finalizando, propôs que seja 352 

feito um corte, também, que discuta a população que tem transtorno mental, 353 

tem transtorno mental das pessoas que estão em conflito com a Lei. Ressaltou 354 

que tem pessoas que estão em conflito com a Lei e que tem transtorno metal 355 

ou que adquiriu o transtorno mental dentro do sistema prisional. Neste sentido, 356 

não dá pra fazer uma discussão da população em situação de rua, sem discutir 357 

a situação da população encarcerada. Portanto, solicita uma conversa para 358 

acertar e ajustar essa conferência, para que tenha foco na população encarce-359 

rada também. Retomando a palavra, o Presidente disse ao Conselheiro José 360 

Silvino que acha que essa é uma situação a ser discutida, e que é urgente, 361 

mas que é necessário pensar um espaço específico. Ressaltou que quando 362 

discute a saúde mental, discute-se, também, a pessoa que está encarcerada já 363 

que ela tem saúde mental. E, portanto, ela está inserida ali. Lembrou ao Con-364 

selheiro que, como ele está na Comissão deve garantir que essa transversali-365 

dade aconteça, pois se formos nessa linha terá que discutir a saúde da mulher, 366 

do homem, etc. e fazer uma conferência para cada coisa. Pontuou que ao 367 

chamar uma conferência de saúde mental e população em situação de rua, 368 

inclusive o desdobramento que podemos discutir como transversalidade, pois 369 

assim como a população de rua muitas vezes acaba encarcerada, assim tam-370 

bém após sair do encarceramento pode-se tornar população de rua. Portanto, é 371 

algo transversal que pode ser discutido e não ser colocado no te-372 

ma...(inaudível). Passou a palavra a Conselheira Girlene Almeida, que disse 373 

que nem todo mundo que está na rua é maluco. Ressaltou que foi a Brasília, 374 

que tem um DVD e pode trazer depois para assistir, que o Profissão Repórter  375 

usou os moradores de rua para dizer que eles eram loucos. Disse que uma 376 

coisa tem a ver com outra sim, que pode trazer a saúde mental e a população 377 

de rua, portanto, sugeriu trazer Lucia, que segundo ela está passando por uma 378 

grande fase e uma grande dificuldade, e que é uma lutadora, que começou jun-379 

to com a saúde mental, e que todas as pessoas que estão lá, dentro do movi-380 

mento de rua, o “Aurora da Rua”, onde o que tem é o....(inaudível). Afirmou que 381 

tem uma parceria de bazar, o Bazar Solidário, pediu que aqueles que puderem, 382 

que façam doações, pois é muito bom. A Conselheira disse que o que é vendi-383 

do é enviado para a população de rua. Por fim, reforçou que seja feito um Se-384 

minário sobre saúde mental e população de rua e sugeriu, mais uma vez, que 385 

chamem que é de direito, a exemplo de Lúcia, o Ministério Público, o Secretário 386 
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Municipal da Saúde, ressaltando que não é para mandar Tereza, pois já estão 387 

“cheios de Tereza”. Ressaltou não ter nada contra Tereza, mas tudo é Tereza. 388 

E, antigamente era Alan, mas Alan surtou e pediu demissão. Mas, a questão é 389 

que traga as pessoas que, de fato, estão na história. Pontuou, novamente, que 390 

saúde mental e população de rua estão atrelados sim, mas não é todo usuário 391 

que mora na rua que é maluco também. Mas, às vezes, está na rua porque ele 392 

não agüenta mais aquela família. Então, para que cheguem a um entendimen-393 

to, é necessário chamar as duas, ou seja, chamar Mônica, como já está sendo 394 

chamada, chama a população de rua, chamar a Vereadora Aladilce, mas não 395 

porque esta é Vereadora, mas sim porque é ela quem defende a bandeira da 396 

saúde mental. Ressaltou que sabe que o futuro Vereador – referindo-se ao 397 

Presidente do CMS – também irá defender os usuários de saúde mental, e que 398 

estes irão trabalhar para que o mesmo seja eleito, pois tem que ter mais um, 399 

porque lá (na Câmara de Vereadores), a Vereadora Aladilce luta sozinha. Fina-400 

lizando, a Conselheira questionou se lembravam de um velho que morava nos 401 

Estados Unidos, que trancou e estuprou as filhas e a mulher, segundo a mes-402 

ma, este só tornou-se bipolar depois, para a justiça, e que existe muito faz de 403 

conta. Portanto, não é todo morador de rua que é maluco...(inaudível). Reto-404 

mando a condução da reunião, o Presidente esclareceu, a titulo de informe, já 405 

que a Conselheira Girlene citou, mas é algo que ainda não está feito, que ele é 406 

pré-candidato e não candidato a Vereador ainda. Com a palavra, a Conselheira 407 

Justina Santana (CEAPLER) saudou a todos e todas e apresentou-se. Ressal-408 

tou gostar dessa discussão sobre população de rua e questionou se dentre os 409 

presentes havia algum morador de rua ou que representasse o morador de rua. 410 

A Conselheira disse achar interessante que seja feita a discussão, também, 411 

com quem é morador de rua, ou seja, construindo isso aqui...(inaudível). Pros-412 

seguindo, a Conselheira disse que é importante quando o Presidente fala dos 413 

recursos para fazer a conferência, pois sabe-se que uma conferência não é 414 

fácil, e pensa que é muito rápido trazer uma coisa agora e decidir logo. Portan-415 

to, acha que está muito em cima, sem objeção, mas está muito em cima para 416 

discutir, até porque aqui não há uma pessoa que representa o morador de rua, 417 

para tomar essa deliberação. Por fim, disse não estar se sentindo confortável 418 

para isto. Com a palavra, a Conselheira Izolda Cardoso (AMSNU) saudou a 419 

todos e todas e disse que não estamos em cima. Ressaltou que, infelizmente, 420 

não há uma freqüência no CMS que seja fora das reuniões. A Conselheira dis-421 
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se que já foi discutido com o pessoal de saúde mental e com o movimento de 422 

população em situação de rua. Reportando-se ao que a Conselheira Girlene 423 

colocou, disse que Lúcia esteve no CMS e conversaram para consultar e falar 424 

com o pessoal do Núcleo de Cidadania e outros ligados a todos estes trabalhos 425 

de Consultórios na Rua e todos estavam presentes, inclusive o Projeto Axé. 426 

Portanto, já foi feita essa reunião e dia quatorze vai ter tudo e as pessoas con-427 

cordaram que precisava chamar atenção, porque a situação está muito difícil 428 

para ambos. Então, foi visto uma forma de não fazer mais de um evento, já que 429 

existe tanta dificuldade e intercaladas a essa situação, de pessoas que vão e 430 

são internadas, ou pessoas que moram na rua e consideradas como se fossem 431 

portadoras de transtorno mental. Portanto, já vêm sendo discutido isso há um 432 

certo tempo, com a saúde mental, e também com o movimento da população 433 

de rua. O Presidente esclareceu que a conselheira Izolda Cardoso havia sido a 434 

última inscrita, e que não tiveram manifestações contrárias, mas o que foi dito 435 

foram contribuições. Lembrou que o Conselheiro José Silvino colocou uma 436 

questão, que será contemplada como eixo temático e de forma transversaliza-437 

da e, então o mesmo já se sentiu contemplado. Ressaltou que a Conselheira 438 

Izolda traz algo que é bastante importante e o Presidente Dijalma que estará 439 

nesse processo de condução, junto com o Conselho, já ...(inaudível). O Presi-440 

dente ressaltou que tem, também, o movimento estudantil que estará sendo 441 

chamado para fazer parte. Informou que no dia quatorze, às quatorze horas, no 442 

sétimo andar, haverá uma reunião com o segmento de população de rua, a fim 443 

de discutir a situação da saúde da população de rua, e também, discutir os 444 

possíveis segmentos que irão se colocar para fazer parte desse GT. Sobre a 445 

questão da saúde mental, o Presidente ressaltou que o Conselheiro Maurício 446 

dos Santos lembrou muito bem, e que haverá uma reunião amanhã, no Hospi-447 

tal Mário Leal Ferreira, onde será feita uma discussão sobre o futuro do Hospi-448 

tal, a proposta de fechamento e isso irá trazer um grande impacto. Informou 449 

que irá levar para a discussão o município de Salvador, na pessoa de Tereza, 450 

que deve mandar representação. Afirmou que o Estado já confirmou presença, 451 

assim como os servidores do Hospital, os usuários, tanto da AMEA, quanto os 452 

usuários da Unidade, e também, Dra. Fabiana, que é Promotora de Justiça. O 453 

Presidente chamou atenção do Conselheiro Dijalma Rossi e disse que a idéia 454 

que foi colocada com as pessoas, que terá que ser amadurecida lá na frente, 455 

ressaltou ter muito carinho por essa proposta, é de que não tenha delegados, 456 
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que a conferência seja aberta, que não haja limitação de delegação, mas que 457 

seja feito um processo regionalizado com os doze Distritos Sanitários, que pos-458 

sa ser feita uma discussão ampla na cidade, e que tenha invés de um calha-459 

maço, propostas enxutas que virem bandeiras e não gavetas. Com a palavra, o 460 

Conselheiro José Silvino disse que a proposta do Presidente é importante, po-461 

rém, o fato de não definir a participação, não eleger pessoas para participar, 462 

para a questão do controle, da alimentação e da estrutura que pode ser monta-463 

da, isto necessita de uma estimativa de quantitativo para ter uma estrutura. 464 

Portanto, acha interessante ter um mecanismo que defina a quantidade. Res-465 

pondendo ao Conselheiro José Silvino, o Presidente disse ter tido o cuidado de 466 

colocar que teria um carinho por essa proposta, mas como estará como movi-467 

mento e não como Presidente, já que o Conselheiro Dijalma que estará como 468 

Presidente e esse Conselho quem vai conduzir, mas certamente estará próxi-469 

mo ajudando de alguma forma, mas a Comissão define esses detalhes. Por 470 

fim, o Presidente encaminhou o processo de votação pedindo aos Conselheiros 471 

e Conselheiras a favor da convocação da Conferência extraordinária de saúde 472 

mental e população em situação de rua que levantassem a mão. Em seguida, 473 

pediu a manifestação dos contrários à proposta e os que se absteriam. Decla-474 

rando não haver manifestações contrárias, declarou aprovada por unanimidade 475 

a convocação da conferência para a primeira quinzena do mês de setembro. 476 

Finalizada a discussão sobre a conferência, o Presidente passou ao próximo 477 

ponto de pauta, sobre o Relatório Anual de Gestão 2015 da SMS. Informou que 478 

este ponto será encaminhado para a próxima reunião, pois o Conselheiro An-479 

tonio Marcos teve algumas dificuldades de informação, e que, inclusive, o 480 

mesmo já colocou para que possa ser feito um ofício solicitando que o Recur-481 

sos Humanos da Secretaria esclareça o que é a questão dos vínculos empre-482 

gatícios, onde tem aquele que é verbal, verbal informal e, por isto, o conselhei-483 

ro teve dificuldade de fazer a análise. O Presidente disse que uma outra ques-484 

tão foi que a DAS enviou para o CMS a Nota Técnica que fala sobre o cálculo 485 

da Atenção Básica para a Programação, mas que, também, ele (Conselheiro 486 

Antonio marcos Sampaio) solicitou que fosse pedido a área técnica o envio de 487 

um ofício anexando ao RAG a Nota Técnica, com referência ao ano 2015. O 488 

Presidente disse achar que houve uma coerência do Conselheiro Antonio Mar-489 

cos que, invés de fazer uma avaliação pura e simplesmente no sentido de que-490 

rer aprovar ou reprovar ou fazer uma devolução, fazer diligências. Portanto, 491 
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disse ao Conselheiro que irá encaminhar o ofício e sugeriu que o mesmo faça 492 

diligências, tanto no CDRH, quanto em outros setores. O presidente passou ao 493 

terceiro ponto de pauta, que trata da convocação do Secretário Municipal de 494 

Saúde para apresentar a atual situação orçamentária e financeira da Secretaria 495 

Municipal da Saúde. Chamou atenção de todos para este ponto de pauta, res-496 

saltando ter um significado. Reportou-se ao Conselheiro Nestor Neto, represen-497 

tante da gestão, dizendo que no dia trinta de maio venceu o prazo para o envio 498 

do Relatório do Segundo Quadrimestre da SMS para o Conselho Municipal e 499 

não foi recebido, o que automaticamente é um descumprimento da Lei Com-500 

plementar 141. Num primeiro momento havia sido colocado que teria recebido 501 

o outro no dia trinta e um e foi colocado para o Gabinete, chamando atenção 502 

do não cumprimento do que dizia a Lei e, até veio um ofício bastante salgado 503 

afirmando que a lei foi cumprida, considerando a questão de um dia. Ressaltou, 504 

novamente, que até o momento, já sendo o mês de julho, não recebeu o relató-505 

rio. O presidente informou que foi tomado o encaminhamento de convocar o 506 

Secretário para que ele pudesse dizer ao Pleno, nesse momento de crise, nes-507 

se momento que considera ser de golpe, nesse momento em que o Ministro da 508 

Saúde diz que o país não tem condições de manter o SUS no tamanho que a 509 

população brasileira necessita, que atenda a população brasileira, nesse mo-510 

mento que as ocupações estouram no país, o ideal é que tivesse o Secretário 511 

municipal de Saúde aqui, para que ele pudesse fazer a apresentação da atual 512 

situação orçamentária e financeira da Secretaria. O Presidente informou que o 513 

ofício recebido pelo CMS diz que a apresentação seria feita pelo Coordenador 514 

do Fundo Municipal, Sr. Jerônimo Cerqueira, mas que o Secretário atenderia a 515 

convocação do CMS e estaria presente. Porém, segundo o Presidente, o Sr. 516 

Jerônimo se fez presente, mas o Secretário não compareceu. Com a palavra, o 517 

Conselheiro Nestor Neto (SMS) saudou a todos e disse que, na realidade, o 518 

Secretário far-se-ia presente, mas em função de uma ida à Brasília para tratar 519 

de questões relacionadas à saúde, com o Ministro da Saúde, estará se deslo-520 

cando há pouco. Porém, foi designada a pessoa que entende e compreende de 521 

toda vida financeira da Secretaria, que é o amigo e companheiro de todos, Je-522 

rônimo, que fará a apresentação com tranqüilidade e trará um ponto de vista 523 

para elucidar todo e qualquer questionamento e pergunta feitos por esse Cole-524 

giado. No mais, o Conselheiro disse querer tranqüilizar os Conselheiros, no 525 

sentido de dizer que o Secretário têm tido todo compromisso, mas sabemos 526 
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que não é fácil. O Conselheiro fez votos de que todos os presentes possam, 527 

um dia, ser Secretários de Saúde o Município ou do Estado, pois quando assim 528 

ocorrer todos saberão a dificuldade que é gestar uma pasta com o segundo 529 

maior orçamento do município com a complexidade que é a Secretaria Munici-530 

pal de Saúde. No entanto, o Secretário têm tido esse compromisso e sempre 531 

que solicitado têm estado aqui, mas no dia de hoje sua presença foi inviabiliza-532 

da, em função dessa ida a Brasília, que será em poucos instantes e o mesmo 533 

teve que preparar algumas ações para discutir lá. Retomando a palavra, o Pre-534 

sidente disse que gostaria de fazer um relato pessoal, do Presidente do CMS. 535 

Afirmou ter cerca de quase sessenta dias pedindo uma audiência com o Secre-536 

tário para discutir questões referentes ao Conselho, mas não têm recebido ne-537 

nhum tipo de sinalização. Reportou-se ao Conselheiro Nestor Neto e disse 538 

considerar até que a agenda pode ser importante, que ele (o Secretário de Sa-539 

úde) fique até preocupado em buscar recursos em Brasília, mas o mesmo po-540 

deria ter chamado, também, a Coordenação Executiva, mais cedo, para inclu-541 

sive colocar para o Conselho que há uma apresentação, para que o conselho 542 

pudesse ter acesso à pessoa dele. Ressaltou saber da competência de Jerôm-543 

nimo, que vêm de uma longa data como profissional da Secretaria Municipal de 544 

Saúde, sabendo do comprometimento dele, mas que trata-se de uma pauta 545 

que considera uma pauta casada. É a convocação do Secretário, pois é ele 546 

quem possui o poder de caneta e o técnico que é quem está no dia-a-dia, no 547 

acompanhamento, quem vai falar. Com a palavra, o Conselheiro Antonio Mar-548 

cos Sampaio sugeriu a suspensão da pauta por conta da ausência do Secretá-549 

rio, porque também queria trazer uma lembrança. Ressaltou não ter nada con-550 

tra o Secretário, contra sua competência, mas não se recorda qual foi a última 551 

reunião que o Secretário esteve presente. Disse sempre mandar um técnico ou 552 

outro alguém, mas afirmou não questionar a competência dos técnicos, para-553 

benizando aqueles que vêm, porém, estes não substituem a presença do Se-554 

cretário. Por fim, disse ao Coordenador Jerônimo que gostaria de ouvi-lo, mas 555 

ressaltou que a presença do Secretário é fundamental acerca do questiona-556 

mento dos Conselheiros, pois poderá haver algumas coisas questionadas a-557 

cerca da Secretaria que, infelizmente, o técnico não vai poder responder no 558 

momento. Reforçou o pedido para que fosse colocado em processo de votação 559 

a supressão da pauta, que deverá ser discutida apenas com a presença do 560 

Secretário. Com a palavra, o Conselheiro Maurício dos Santos (SINDINAPI) 561 
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pediu ao Presidente a suspensão da pauta, com todo respeito ao técnico e aos 562 

demais presentes, ressaltando que o CMS também precisa ser respeitado. 563 

Com a palavra, o Conselheiro José Silvino pediu que o Presidente confirmasse 564 

e esclarecesse quem foi convocado, pois este Conselho é deliberativo. Até 565 

mesmo para que, se for preciso votar, que seja conforme a convocatória. Em 566 

resposta ao questionamento do Conselheiro, o presidente informou que foi en-567 

viada a CI de número 63/2016, onde convoca o Secretário Municipal de Saúde, 568 

Dr. José Antonio Rodrigues Alves, para apresentar a atual situação orçamentá-569 

ria e financeira da Secretária Municipal da Saúde e, em resposta, recebeu um 570 

ofício do Gabinete do Secretário dizendo: “em atenção à CI Número 063/2016, 571 

convidando o Secretário Municipal da Saúde para apresentar a atual situação 572 

orçamentária e financeira da Secretaria Municipal da Saúde, na reunião do dia 573 

08 de junho  de 2016, incube-me informar a Vossa Senhoria que tal apresenta-574 

ção será realizada conforme solicitado pelo Coordenador do Fundo Municipal 575 

de Saúde, Sr. Jerônimo Cerqueira, e que o Secretário estará presente, com-576 

plementando e esclarecendo dados que sejam apresentados. Atenciosamente 577 

Lealdina Chaves de Barros”. Portanto, o CMS convocou o Secretário para que 578 

ele pudesse estar aqui, mas o mesmo recebeu a convocação e não se fez pre-579 

sente. Com a palavra, a Conselheira Justina Santana disse que está como 580 

Conselheira e tem cumprindo seus compromissos, nas comissões que está e 581 

nos lugares onde representa o CMS têm se feito presente e, também, enquanto 582 

Conselheira se sente na responsabilidade de dizer a Plenária que este Conse-583 

lho sempre que convida o Secretário, o mesmo não comparece. Então ocorre 584 

que também existem outras coisas a colocar acerca do dia-a-dia na sociedade, 585 

nas comunidades, nos Postos de Saúde onde as coisas não estão a contento. 586 

Portanto, diante disso, quando Secretário devia ter uma palavra e dizer qual é a 587 

situação financeira da Prefeitura, o mesmo não está presente para colocar. 588 

Ressaltou que os Conselheiros não estão desprestigiando os funcionários e os 589 

técnicos, mas que querem e têm direito de ter o Secretário presente na reuni-590 

ão, pois ele representa a Secretaria Municipal de Saúde. Reforçou seu enten-591 

dimento de que o Conselho está sendo desrespeitado e assim como o Conse-592 

lheiro José Silvino colocou, o Conselho é deliberativo e muitas coisas aconte-593 

cem e não passam por este Colegiado. E, quando o CMS toma uma delibera-594 

ção, a exemplo do Cartão SUS, as coisas não acontecem. Portanto, está na 595 

hora desse Conselho agir da forma correta, portanto, crê que todos estarão 596 
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votando contra a apresentação da prestação de contas. Com a palavra, o Con-597 

selheiro Josué Santana saudou a todos e todas ressaltando entender a impor-598 

tância para o trabalhador e a trabalhadora saberem qual o orçamento do muni-599 

cípio e saber por que o gestor não quer cumprir com o Plano de cargos e Ven-600 

cimentos dos Servidores Municipais da Saúde, cujo enquadramento seria em 601 

maio de dois mil e dezesseis. O Conselheiro pontuou ser importante para o 602 

Conselho e para a classe trabalhadora esse assunto. Informou que nesta data 603 

teve uma reunião, uma assembléia no Sindicato dos Bancários, cobrando do 604 

Prefeito o cumprimento da Lei 7867 do Servidor Municipal, que o enquadra-605 

mento é automático de cinco e meio por cento no salário base e posterga esse 606 

reajuste para possível no mês de novembro, depois do segundo balanço que 607 

será apresentado pelo Secretário da Fazenda. O Conselheiro disse que foi a-608 

presentado um balanço agora, mas não convenceu os trabalhadores, pois foi 609 

possível ver algumas coisas que teve um déficit de arrecadação, mas ainda 610 

tinha teto orçamentário para cumprir a Lei. Portanto, o que está sendo pedido 611 

ao Secretário é que ele cumpra a Lei. Portanto essa explanação seria 612 

...(inaudível). O Conselheiro ressaltou que o técnico que faria a apresentação é 613 

alguém que considera competente, mas ...(inaudível). O Presidente retomou a 614 

palavra e disse achar que não dá pra sair da reunião apenas com a deliberação 615 

de suspender a apresentação e sem algo concreto. Lembrou que havia coloca-616 

do no informe que houve o descumprimento da Lei 141, referente a apresenta-617 

ção do Relatório do Segundo Quadrimestre, que deveria ser em audiência na 618 

Câmara de Vereadores, além de enviar ao Conselho. Ressaltou que a última 619 

vez que o CMS solicitou a apresentação do Secretário, houve um conflito com 620 

a Câmara, onde a mesma dizia que o CMS não tinha a competência de cobrar 621 

que, tanto a Câmara, quanto a Secretaria cumprisse o que estava na Lei. Neste 622 

sentido, entendendo que o sentimento dos Conselheiros é unânime quanto à 623 

suspensão, propôs a elaboração de uma nota pública, colocando a cumplicida-624 

de da Câmara. Informou que foi feito um levantamento, onde constatou-se que  625 

desde o primeiro quadrimestre de dois mil e quatorze não há prestação de con-626 

tas dos quadrimestres em audiência pública na Câmara Municipal. Portanto, é 627 

algo que, tanto a câmara está sendo cúmplice, quanto a Secretaria que tem 628 

descumprido. Neste sentido, disse que o Conselho deve se posicionar, publi-629 

camente, sobre essa questão, até porque nesse momento de crise no país, é 630 

preciso tomar medidas para que o Controle Social seja respeitado, para que as 631 
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pessoas enxerguem que o Controle Social tem consciência do seu papel. Fina-632 

lizou propondo que fosse encaminhado, anexado à suspensão da pauta, uma 633 

nota pública denunciando a ausência do cumprimento da Lei Complementar 634 

141, a dificuldade que o CMS está tendo referente à apresentação do Senhor 635 

Secretário sobre o orçamento e a situação financeira nesse momento de crise, 636 

e também, a cumplicidade da Câmara nesse processo de não cumprimento, 637 

inclusive da lei da transparência no município de Salvador. Ressaltou que, se o 638 

Conselho que tem uma responsabilidade publica na fiscalização está tendo 639 

dificuldade de ter acesso às informações e de debater com a Secretaria, o ci-640 

dadão comum ao qual os Conselheiros representam, certamente devem estar 641 

sem ao menos algum tipo de repasse. Pontuou que, se os Conselheiros apro-642 

vasse, ainda neste dia a nota publica seria divulgada amplamente, inclusive no 643 

face do Conselho e todos os outros meios possíveis. Com a palavra, o Conse-644 

lheiro Nestor Neto chamou atenção dos Conselheiros, afirmando ter coisas que 645 

é preciso ter a sensibilidade política, pois existem as questões que são políticas 646 

e existem as questões que são de interesse do cidadão. E a saúde financeira 647 

da Secretaria e como está efetivamente o panorama é de interesse do cidadão. 648 

Neste sentido, o Conselheiro sugeriu ao Pleno e a Mesa, que fosse aberto um 649 

precedente, ressaltando achar possível analisar isto, pois interessa a todos. 650 

Disse que vez por outra é possível ver figuras fazendo determinados discursos, 651 

mas sem a propriedade real da coisa. E, às vezes, faz um discurso muito vazio 652 

e sem informação concreta daquilo. Sugeriu ao Presidente e demais Conselhei-653 

ros, que o Coordenador Jerônimo apresentasse, em caráter informativo, pois 654 

acha que independente do debate político e da importância da presença do 655 

Secretário, é extremamente importante que os Conselheiros conheçam a fun-656 

do, de fato, como está à saúde financeira. Reforçou sua proposta para que o 657 

Coordenador apresentasse, em caráter informativo, até para que no dia que o 658 

Secretário estivesse presente, os Conselheiros tivessem uma capacidade de 659 

intervenção mais qualificada. Ressaltou que entende que a ausência desses 660 

dados faz com que tenham sempre as mesmas perguntas ou os mesmos ques-661 

tionamentos. Neste sentido disse achar importante que os Conselheiros saibam 662 

como está à saúde financeira da Secretaria, o panorama e os desdobramentos 663 

para dois mil e dezesseis. Reforçou achar a apresentação importante, pois os 664 

Conselheiros teriam duas formas de sair da reunião: uma apenas com o voto 665 

de repúdio ou com o voto de repúdio e a consciência e com a informação de 666 
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como está à situação financeira da Secretaria. Retomando a condição, o Presi-667 

dente apresentou uma proposta de consenso sugerindo manter a suspensão e 668 

a nota pública e convocar uma reunião extraordinária para o dia vinte e oito de 669 

junho, com ponto de pauta único convocando o Secretário Municipal de Saúde 670 

de Salvador para apresentar a situação orçamentária e financeira do município. 671 

Com a palavra, a Conselheira Girlene Almeida disse não querer deixar o con-672 

selheiro Nestor Neto triste, pois triste estava ela, porque a maluca é ela, quem 673 

está no CAPS sem medicação é ela, quem não tem material e oficina dentro do 674 

CAPS são os usuários, que estão todos surtados por falta de medicação. Disse 675 

já ter seis audiências que marcam com o Secretário, que inclusive na Confe-676 

rência de Saúde o mesmo agendou e não atendeu. Ressaltou não ter nada 677 

contra o funcionário do Secretário, mas que quer vê-lo e, se ele for gente ou se 678 

é um Ditador como ACM. Porque Nestor vêm dizer que têm que aceitar, porque 679 

isto está errado, pois estamos num momento político que teve que engolir tirar 680 

a Presidenta, e agora vai ter que engolir o que Nestor quer. Novamente com a 681 

palavra, o presidente submeteu ao Pleno a aprovação da proposta de supres-682 

são do ponto de pauta, divulgação da nota pública e convocação de reunião 683 

extraordinária para apresentação da prestação de contas. Com manifestação 684 

contrária apenas do Conselheiro Nestor Neto, o Presidente declarou aprovadas 685 

as propostas apresentada e passou para o ponto de pauta o que ocorrer. Pas-686 

sou a palavra ao Conselheiro Distrital de Saúde, representante do bairro de 687 

Sussuarana, Sr. Raimundo Agripino. Com a palavra, o Conselheiro saudou a 688 

todos e todas e apresentou-se como Presidente do Conselho Distrital de Saúde 689 

do Distrito Sanitário Cabula/Beirú e membro do Conselho Local de Saúde de 690 

Sussuarana, onde, segundo ele, tem uma diretoria atuante. Disse ter vindo ao 691 

CMS colocar algumas situações gritantes que têm vivido nessa gestão munici-692 

pal, com a reforma da Unidade de Saúde da Família de Pernambuezinho. Se-693 

gundo o Conselheiro, estão fazendo um reparo externo na Unidade, e o CMS 694 

está ciente que a maioria das Unidades, inclusive Unidade novas, tem apresen-695 

tado diversos problemas como: mofo, infiltrações, etc., que acarretam no fe-696 

chamento dos consultórios e suspensão dos serviços. Denunciou que a Unida-697 

de de Pernambuezinho está passando por essa situação, está sendo feita re-698 

formas externas e a unidade, em si, está comprometida...(inaudível). Continuou 699 

dizendo que as Unidades são feitas quadradas, de bloco, e esquecem de colo-700 

car uma cobertura para escoar o excesso de água. Então, aquele canalzinho 701 
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de tubo de 50 não dá pra passar, pois até uma folha de árvore que cai, obstrui 702 

a saída e vai infiltrar a Unidade nova e, conseqüentemente, irá fechar para 703 

passar por uma nova reforma. Ressaltou que as Unidades estão fechando por 704 

coisas simples, pois um investimento que poderia ser feito na cobertura, está 705 

sendo feito na parte externa e inaugura, porém, na próxima chuva a Unidade 706 

vai fechar novamente. O Conselheiro relatou outro problema, acerca da antiga 707 

Unidade de Saúde Básica de Sussuarana, que segundo ele, foi invadida por 708 

um cidadão que mudou a estrutura física, passou máquina, trator, dizendo que 709 

iria jogar o lixo dentro do espaço, apesar de os usuários de drogas ter invadido, 710 

foi retomada três vezes, mas agora um cidadão mudou a estrutura, pegou blo-711 

co e colocou lá e está construindo uma edificação. Disse que  SUCOM já este-712 

ve lá algumas vezes, mas o cidadão está irredutível. Informou ter recebido uma 713 

notícia do Secretário, afirmando que será criada alguma situação para retomar 714 

a Unidade. Finalizou dizendo que o que a comunidade quer é que aquele bem 715 

público (a antiga UBS de Sussuarana) seja retomado, porque lá tem um Con-716 

selho Local que está sendo desrespeitado por um político de dentro da comu-717 

nidade que está fazendo propaganda. Disse que existe um processo, onde está 718 

sendo acusado pela Secretaria de ter invadido o patrimônio publico, mas pro-719 

vou que não ocupou, mas retomou dos vândalos e usuários, mas a Secretaria 720 

não assumiu o patrimônio. Retomando a palavra, o Presidente agradeceu o 721 

Conselheiro Raimundo pela explanação e sugeriu, considerando que em cada 722 

reunião do CMS deve haver uma pauta oriunda do Conselho Distrital, que na 723 

pauta da próxima reunião ordinária desse Conselho, seja encaminhado esse 724 

ponto de pauta para ser discutido para que sejam tomadas deliberações. E, 725 

também, que a Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Distritais de 726 

Saúde possa acompanhar o caso. O Conselheiro Distrital Raimundo Agripino 727 

pediu mais um minuto para pontuar a situação de São Gonçalo, que, segundo 728 

ele, os serviços estão funcionando dentro de uma associação. Denunciou que 729 

um bairro como São Gonçalo não tem uma Unidade de Saúde, nunca teve e 730 

agora está nessa situação utilizando um espaço mínimo de uma associação 731 

que na atende a necessidade. O Presidente retomou a condução da reunião e 732 

chamou atenção do Pleno sobre o fato de a gestão ter se retirado, com exce-733 

ção do Conselheiro Nestor Neto. E, neste sentido, gostaria de colocar como 734 

encaminhamento do Conselho, a publicação de uma Moção de Apoio aos mo-735 

vimentos que estão fazendo a ocupação do prédio do Ministério da Saúde aqui 736 
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em Salvador, se colocando para contribuir com aquilo que puder. Com a pala-737 

vra, a Conselheira Justina disse que, lamentavelmente, quem deveria escutar 738 

já não estava mais presente, mas falou ao Conselheiro Nestor Neto, já que o 739 

mesmo estaria representando o Secretário. Denunciou que o Posto de Saúde 740 

do Calabar, que segundo ela, o Conselheiro visitou no dia em que o Prefeito 741 

esteve lá, está com o consultório sem funcionar e com o esgoto transbordando. 742 

Disse ter fotos que poderia enviar, caso o Conselheiro quisesse. Falou sobre a 743 

questão dos aparelhos de ar condicionado, que, segundo ela, o representante 744 

da gestão disse que estaria funcionando, continuam sem funcionar e, a farmá-745 

cia ela disse que só vê a Gerente da Unidade de Saúde. Ressaltou entender 746 

que a Gerente da Unidade de Saúde deveria estar fazendo outras coisas e não 747 

atendendo na Farmácia. Finalizou pedindo que o representante leve a situação 748 

ao Secretário, considerando que trata-se de uma Unidade pequena em um 749 

bairro com apenas dezessete mil habitantes. O Presidente sugeriu que a situa-750 

ção da Conselheira Justina seja agregada a pauta apresentada pelo Conselhei-751 

ro de Sussuarana, que trata da discussão das reformas das Unidades de Sal-752 

vador. Prosseguindo com o ponto de pauta o que ocorrer, o Presidente passou 753 

a palavra ao Conselheiro Maurício dos Santos, que falou sobre o Posto de Sa-754 

úde de Plataforma. Segundo o Conselheiro, esta Unidade está fechada há mui-755 

to tempo e não se sabe de quem é a responsabilidade. Ressaltou que a popu-756 

lação está precisando muito que aquele Posto volte a funcionar. Falou sobre a 757 

UPA de Paripe que, segundo ele, tem dois anos...(inaudível). O Presidente 758 

comprometeu-se a agendar uma visita a UPA de Paripe para acompanhar a 759 

construção. Nada mais havendo, o Presidente encerrou a reunião, e eu, Jaque-760 

line Rodrigues dos Santos Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de lida 761 

será assinada pelos presentes. 762 

 763 

Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida 764 

Secretária-executiva do Conselho Municipal de Saúde de Salvador 765 

 766 

Salvador, 08 de junho de 2016. 767 

 768 

 769 
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