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ATA DA QUATRICENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO  8 

ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  9 

SALVADOR – CMS/SSA 10 

Salvador, 10 de Agosto de 2016. 11 

 12 

Aos dez dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, no Auditório da 13 

Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua da Grécia, Edfício Caramuru, 14 

nº 03, 9º andar, Comércio, Salvador/Bahia, foi realizada a Quatricentésima Vi-15 

gésima Oitava reunião do Conselho Municipal de Saúde, convocada em caráter 16 

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

sentação e apreciação das Atas das 426ª e 427ª reuniões do CMS; 3) Re-18 

definição de Parecerista para o Relatório Anual de Gestão da SMS – RAG 19 

2015 e 4) Apresentação e apreciação da proposta de Regimento Interno 20 

da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST do CMS e 5) 21 

Eleição de representante do segmento de Usuários para ocupar o cargo 22 

de Secretário Adjunto na Coordenação Executiva do CMS. Constatado o 23 

quórum, após chamada nominal, o Presidente do CMS, Conselheiro Dijalma 24 

Bastos Rossi (SINDSAÚDE/Ba) abriu à reunião, em segunda chamada.  Antes 25 

de dar início ao ponto de pauta dos Informes, o Presidente convidou os se-26 

guintes Conselheiros a tomar Posse: Walmir Gomes da Silva e Aristides Grai-27 

ewska, ambos representantes da Pró Saúde; Anne Larissa Santiago da Maia, 28 

representante da Secretaria Municipal da Saúde; Neilton Souza Vieira, repre-29 

sentante da Associação dos Agentes de Saúde e de Combate as Endemias de 30 

Salvador – AACES; Daiane dos Santos Vasconcelos e Taís Mendes Barros, 31 

representantes do Conselho Comunitário do Bairro e Distrito de Pirajá . Porém, 32 

ressalta-se que, apenas os representantes titular e suplente da Pró Saúde e a 33 

representante da Secretaria Municipal da Saúde estiveram presentes e assina-34 

ram o Termo de Posse. Em seguida informou as ausências justificadas das 35 
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seguintes Conselheiras: Kátia Baldini (NASPEC), Maria do Socorro Mendonça 36 

de Campos (SINDIMED) e Ivea Carolina Santiago (ABO/Ba). Dando continui-37 

dade, o Presidente, Cons. Dijalma Rossi deu inicio ao ponto dos Informes. O 38 

mesmo falou sobre a situação dos Conselhos Distritais de Saúde, informando 39 

ao Pleno que foi realizada uma reunião com representantes destes Colegiados, 40 

para a qual foram convidados os Presidentes, Vice-presidentes e Secretários 41 

(as), com a finalidade de fazer uma análise dos Conselhos. Segundo o Presi-42 

dente, nesta análise foram constatadas muitas inconsistências no funciona-43 

mento dos Conselhos Distritais. E, obedecendo a decisão do Pleno da quatri-44 

centésima vigésima sexta reunião ordinária, que deliberou a prorrogação do 45 

mandato, por mais 2 (dois) anos, dos Conselhos que estivessem em pleno fun-46 

cionamento e a eleição dos Conselhos que não estivessem atuando, a Coor-47 

denação Executiva deliberou, em reunião com representantes dos Colegiados 48 

Distritais, acerca da elaboração de um calendário para realização do processo, 49 

o qual já encontra-se em curso. O Presidente ressaltou que a primeira reunião 50 

convocada foi com o Conselho Distrital do Centro Histórico, no último dia oito 51 

de agosto, porém, não houve quórum. Pontuou que, nessa data, teve a “grata” 52 

surpresa de tomar conhecimento de um documento, emitido pela assessoria do 53 

Gabinete da Secretaria, suspendendo todo o processo já em curso, o que criou 54 

um prejuízo enorme na sua continuação. O Presidente informou que tal atitude 55 

fez com o que o Conselho Municipal emitisse uma “Nota de Repúdio”, e que foi 56 

pego de surpresa já que a Secretaria em momento algum buscou informações 57 

junto ao CMS, desqualificando, dessa forma, as decisões tomadas. Ressaltou 58 

que a Nota emitida está publicizada no grupo dos Conselheiros Distritais e de-59 

mais Conselheiros e, certamente, todos já fizeram a leitura. Finalizou repudian-60 

do, mais uma vez, o fato da Secretaria Municipal da Saúde não ter mantido um 61 

diálogo com relação ao processo encaminhado pela Plenária. Prosseguindo 62 

com a pauta do dia, o Presidente fez os seguintes registros de presença: Dra. 63 

Paula Almeida, Defensora Pública; Sra. Vera Lúcia Brandão, Presidente do 64 

Conselho Distrital de Pau da Lima; e Sra. Rejandir, Conselheira Distrital de Ita-65 

puã. Ainda apresentando os Informes, o Presidente lembrou aos Conselheiros 66 

sobre o preenchimento da Ficha de Cadastro. E também, pediu que os suplen-67 

tes dos Conselheiros licenciados assinassem o Termo de Posse assumindo a 68 

titularidade. Solicitou que todos assinassem as Atas anteriores e colocou sob 69 

apreciação do Pleno a proposta de indicação de Conselheiros para compor 70 
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seguintes Comissões e Comitê: Comissão de Acompanhamento das Ações em 71 

Saúde do CMS, Comissão De Educação Permanente do CMS, Comissão de 72 

Acompanhamento dos Conselhos Distritais e Locais de Saúde, Comissão de 73 

Acompanhamento de Prótese da Coordenação de Saúde Bucal, Comissão do 74 

Centro Docente Assistencial de Fonoaudiologia da UFBA, Comitê de Ética do 75 

Instituto de Ciências em Saúde da UFBA, Comissão Permanente de Acompa-76 

nhamento dos Contratos com os Hospitais: Martagão Gesteira, Sagrada Famí-77 

lia, Dois de Julho, Hospital Humberto Castro Lima, e também, Núcleo de Apoio 78 

a Criança com Paralisia Cerebral, CAPS NZINGA, Faculdade de Odontologia 79 

da UFBA e Instituto de Cegos da Bahia. Antes de iniciar o processo de indica-80 

ção de Conselheiros para compor as Comissões e Comitê relacionados, o Pre-81 

sidente passou a palavra a Conselheira Ubiraci Matildes (SESAB). Com a pala-82 

vra, a Conselheira saudou a todos e todas e pediu leitura da Moção de Repúdio 83 

referente ao posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao pro-84 

cesso de eleição dos Conselheiros Distritais. Em seguida, a palavra foi passa-85 

da a Conselheira Anne Larissa Santiago (SMS). Com a palavra, a referida 86 

Conselheira disse que quando se trata da eleição dos Conselhos Distritais de 87 

Saúde, vale a importância de ressaltar que é importante ter os Conselhos Dis-88 

tritais reforçados nos Distritos Sanitários e, sabe as dificuldades que os Distri-89 

tos têm com seus representantes...(inaudível). A Conselheira continuou citando 90 

a Ata a qual o Presidente se referiu na sua fala, onde está registrado que, “em 91 

decorrência da própria questão de estrutura, os mandatos dos Conselhos seria 92 

prorrogado por mais dois anos”, enquanto o Presidente que está afastado esta-93 

va na presidência do Conselho Municipal. A Conselheira afirmou que no Rela-94 

tório do Primeiro Quadrimestre de Dois Mil e Dezesseis, na justificativa, está 95 

escrito: “o mandato dos Conselheiros Distritais de Saúde finalizou no mês de 96 

maio e, considerando as dificuldades operacionais para realização das eleições 97 

ainda este ano, o Pleno do Conselho Municipal, em reunião no dia 08 de junho 98 

de 2016, decidiu pela prorrogação dos mandatos por mais 2 anos”. A Conse-99 

lheira prosseguiu dizendo que, como não existe nenhum tipo de Edital e ne-100 

nhuma Portaria lançada em Diário Oficial...(inaudível), foi, de fato, criado um 101 

documento para os Conselhos Distritais, pedindo que aguardassem, inclusive, 102 

um contato como o Conselho Municipal para que entendessem como era o 103 

processo. Ressaltou que, em reunião com o Presidente e a Secretária Executi-104 

va do CMS, foi que entendeu o porquê da necessidade das eleições dos Con-105 
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selheiros Distritais. Então, por entender que este ponto é um ponto tão impor-106 

tante, não vale só como um informe, mas um ponto de pauta a ser discutido 107 

com todos os Conselheiros. neste sentido, a Conselheira solicitou que a dis-108 

cussão sobre a eleição dos Conselheiros Distritais seja colocada como primeiro 109 

ponto de pauta a ser discutido na Plenária. A nível de esclarecimento, a Conse-110 

lheira Anne Larissa afirmou que a Secretaria Municipal de Saúde não se opõe 111 

a eleição dos Conselheiros Distritais e, o que aconteceu foi que o processo que 112 

estava sendo feito, não estava sendo da maneira democrática como é defendi-113 

do dentro do CMS. Retomando a palavra, o Presidente agradeceu, em parte, a 114 

fala da Conselheira Anne Larissa, quando a mesma trouxe a tônica a necessi-115 

dade de haver democracia. Ressaltou que, na sua opinião, a Secretaria Muni-116 

cipal de Saúde agiu de forma antidemocrática. Atendendo à solicitação da 117 

Conselheira Ubirací Matildes de Jesus (SESAB), o Presidente fez a leitura da 118 

Nota de Repúdio: “Manifestação de Repúdio. O Presidente do Conselho Muni-119 

cipal de Saúde de Salvador toma por surpresa a divulgação da Comunicação 120 

Interna assinada pela Assessora do Gabinete do Secretário Municipal de Saú-121 

de, Dra. Sílvia Pimentel, onde a mesma orienta às Coordenações dos Distritos 122 

Sanitários a não acatar a solicitação encaminhada por este CMS, através do 123 

Oficio Circular nº. 023/2016, para que fosse providenciada a organização de 124 

reuniões com o intuito de cumprir a deliberação do Pleno do Conselho Munici-125 

pal de Saúde, reunido em sua 426ª reunião ordinária, no dia 08 de junho de 126 

2016, que resolveu pela ‘realização de um mapeamento dos Conselhos Distri-127 

tais em funcionamento, a fim de prorrogar o mandato dos Conselheiros que 128 

fazem parte deles, por mais dois anos. E que sejam feitas eleições complemen-129 

tares para aqueles Conselhos que não estão em pleno funcionamento’, con-130 

forme registro em Ata. Vale ressaltar que, repudiamos atitudes como esta, que 131 

revelam, minimamente, uma lide contra a democracia, não levando em conta 132 

transtornos causados pelo referido ato, que prejudicou a manutenção, de forma 133 

convergente e ostensiva, do Controle Social nos Distritos Sanitários. Neste 134 

sentido, estamos buscando junto ao Secretário Municipal da Saúde, que é 135 

membro efetivo deste CMS e compõe a Coordenação Executiva, que interve-136 

nha junto à sua assessoria, no sentido de revogar o ato. Em tempo, solicitamos 137 

aos Conselheiros que se mantenham firmes no propósito do fortalecimento do 138 

Controle Social no nosso município, garantindo os ajustes necessários para 139 

que os Conselhos Distritais de Saúde funcionem plenamente, conforme delibe-140 
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rado pelo Pleno do CMS. Cordialmente, Dijalma Bastos Rossi, Presidente do 141 

CMS. Após leitura da Nota, o Presidente disse que, quanto ao ponto solicitado 142 

pela Conselheira Anne Larissa, será feito o encaminhamento para a próxima 143 

reunião do CMS. Mas, deixou registrado que seria mantido o processo já inici-144 

ado. O mesmo disse que, o registro feito e os atos realizados pela Mesa Direto-145 

ra do CMS terão continuidade, no sentido de, não havendo quórum serão reali-146 

zadas eleições gerais dos Conselhos Distritais. Novamente com a palavra, a 147 

Conselheira Anne Larissa Santiago (SMS) questionou se, tudo o que foi feito 148 

até agora não deveria ser revogado hoje, retomado e rediscutido, já que foi de-149 

liberado a discussão das eleições numa próxima pauta. Ou, se permaneceria 150 

como está. Em resposta, o presidente afirmou que, como dito anteriormente, 151 

será mantido todo procedimento referente à programação ora planejada.  E, 152 

posterior a isto, àqueles Conselhos que não houver quórum para estabelecer o 153 

procedimento estabelecido pelo Pleno, será realizada as eleições gerais. Ou 154 

seja, somente os Conselhos Distritais onde não for contatado quórum, que se-155 

rão submetidos a eleições gerais. E os demais, serão submetidos às eleições 156 

conforme deliberado pelo Pleno do CMS, que é soberano. O Conselheiro Ed-157 

nésio Oliveira de Jesus (Ministério da Saúde) solicitou a palavra, a qual lhe foi 158 

concedida. O referido Conselheiro saudou a todos e disse que aconteceu, nes-159 

ta data, na sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, uma videoconfe-160 

rência, convocada pelo Conselho Nacional de Saúde, com relação à Plenária 161 

Nacional de Conselhos, que será realizada no dia vinte e quatro de agosto do 162 

ano em curso, em Brasília-DF. Segundo o conselheiro, a informação que foi 163 

passada para todos os Conselhos diz respeito à prorrogação das inscrições 164 

dos Conselheiros interessados em participar dessa Plenária, até o dia vinte de 165 

agosto. Ressaltou que serão cento e quatro vagas, divididas proporcionalmente 166 

entre Usuário, Trabalhador e Gestor/Prestador, para acompanhar o processo 167 

de ações do conselho Nacional de Saúde, com relação ao Plano Nacional que 168 

contempla toda problemática apontada na 15ª Conferência Nacional. O Conse-169 

lheiro disse ainda que, coincidentemente, quando estava na videoconferência, 170 

a Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Salvador relatou, 171 

no e-mail, falando dessa situação, que está concluindo as fichas...(inaudível).  172 

Prosseguindo com sua fala, ressaltou que é importante reforçar que as despe-173 

sas de deslocamento, diárias, passagens e hospedagem, a princípio isto foi 174 

debatido com os demais Conselhos Estaduais e...(inaudível). Mas, a informa-175 
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ção obtida foi que os custos para os Conselheiros participarem dessa Plenária, 176 

deverão ser arcados pelo Conselho Municipal de Saúde. O Conselheiro afirmou 177 

que, alem disto, existem mais duzentas vagas a nível de Brasil, para os Movi-178 

mentos Sociais. E, neste caso, estes Movimentos devem arcar com as despe-179 

sas. Ressaltou que a prerrogativa dessa Plenária contempla, também, um de-180 

bate e questionamento da PEC 241/2016, que foi aprovada, e do Projeto de Lei 181 

257/2016, que também foi aprovado. Então, como são assuntos realmente mui-182 

to urgentes, que impactam diretamente na questão do trabalhador, será neces-183 

sário agilizar a articulação para contemplar essa Plenária, que infelizmente es-184 

tão previstas mil e quinhentas e mil e oitocentas vagas, mas somente estão 185 

inscritas e confirmadas cerca de quinhentas pessoas. Por isso foram prorroga-186 

das as inscrições e a necessidade dos Conselheiros articularem essa participa-187 

ção. Com a palavra, a Secretária Executiva do CMS, Jaqueline Almeida, escla-188 

receu que encaminhou as fichas de inscrição da Plenária Nacional, para os e-189 

mails de todos os Conselheiros, hoje pela manhã. Ressaltou que, o Conselho 190 

Estadual de Saúde enviou comunicado, solicitando que fossem encaminhadas 191 

as fichas, no dia anterior a este. Segundo a Secretária, as para preenchimento 192 

das fichas de inscrição são necessários dados e informações dos Conselheiros 193 

que a mesma não possui, a exemplo de: RG, CPF, endereço residencial, etc. 194 

Ou seja, dados muito pessoais que ela disse não ter condições de informar. 195 

Neste sentido, informou que remeteu o e-mail enviado pelo Conselho Estadual 196 

para os Conselheiros e pediu que os mesmos retornem, com a ficha preenchi-197 

da, até o final da tarde para que possa enviar ao Conselho Estadual. Prosse-198 

guindo, a Secretária disse que, com relação aos custeios da referida atividade, 199 

em Brasília-DF, o Edital é claro quando afirma que é o conselho Municipal que 200 

tem que arcar. Mas, lembrou que o CMS não tem condições de atender esta 201 

demanda referente à aquisição de hospedagem e passagem, até porque não 202 

há tempo hábil para isto. Lembrou que a Plenária Nacional já será realizada 203 

dias 24 e 25 de agosto e seria necessário ainda abrir processo e não tempo 204 

para isto. Ressaltou que existe um Decreto, também, que só permite aquisição 205 

de passagem e pagamento de custeio de hospedagem para Conselheiro que é 206 

Servidor Municipal. Portanto, existem estes entraves, mas o Conselheiro que 207 

tiver interesse em participar da Plenária deverá enviar de volta a ficha de ins-208 

crição devidamente preenchida até o final da tarde, para que seja encaminhada 209 

ao conselho estadual. Retomando a palavra, o presidente Dijalma Bastos falou 210 
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que, ainda com relação ao evento da Plenária Nacional que vai acontecer em 211 

Brasília, e já foi falado sobre a questão da Portaria, vale ressaltar que já têm 212 

tentado, e pede ajuda dos demais Conselheiros, um dialogo com o Prefeito no 213 

sentido de tentar reverter essa decisão. O Presidente afirmou que conhece, 214 

atualmente, representantes, de proximidade um pouco maior, de cinco estados 215 

e municípios aqui perto, como: Camaçari, Lauro de Freitas. E, desconhece a 216 

existência de algum tipo de Portaria que venha gerar impedimento da participa-217 

ção de Conselheiros em qualquer provimento de Educação Permanente. Afir-218 

mou ainda que, tem pessoas que vem de Pernambuco direto para Salvador, vai 219 

para outros estados, vai para o Rio de Janeiro, etc., onde tem atividades, e isto 220 

financiado pelo recurso do Conselho. Reforçou que os conselheiros não estão 221 

pedindo nenhuma esmola, pois são recursos que estão sinalizados e deveriam 222 

estar sendo disponibilizados. Afirmou novamente que, neste intuito, têm reali-223 

zado algumas ações para tentar resolver esse problema. Quanto ao evento, 224 

pediu que as pessoas se antecipassem para fazer o preenchimento da ficha 225 

que está eletrônica, mas tem como preencher, e enviar o quanto antes para 226 

que possa ser feito o encaminhamento dentro da perspectiva de que cada enti-227 

dade deverá garantir os recursos para ida, volta e estadia no local, assim como 228 

alimentação. Com a palavra, a Conselheira Ubirací Matildes de Jesus pediu 229 

desculpas por sua intervenção sistemática, mas têm coisas que tem falar, até 230 

para corrigir a...(inaudível). A mesma disse que não é possível que o Conselho 231 

Municipal de Saúde de Salvador, que é a terceira capital do País, com quase 232 

três milhões de habitantes, com a representatividade que têm, permanecer com 233 

essa Portaria. Uma Portaria que impede o financiamento, um Decreto. A Con-234 

selheira disse que é necessário fazer um movimento, não só administrativo, 235 

mas por uma questão de autonomia do Conselho. Afirmou que o Conselho não 236 

é atrelado, haja vista o que diz as Leis 8080 e 8142...(inaudível), onde diz, 237 

também, que a manutenção dos Conselhos é de responsabilidade do Executi-238 

vo, pode ser Municipal, Estadual ou Federal. Reportando-se ao Presidente, 239 

disse que é preciso fazer um debate administrativo, inicialmente, pela exigüida-240 

de do tempo, porque são perdas de direito que vai ser discutido, inclusive nes-241 

sa Plenária em Brasília. Fez um apelo as Conselheiras e aos conselheiros, pa-242 

ra que se debrucem em relação à normativa que rege os Conselhos estaduais 243 

e Municipais para não permitir esse tipo de coisa. A Conselheira ressaltou que 244 

pode haver divergências homéricas, mas não podem perder o rumo da auto-245 
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nomia dos Conselhos e porque que os Conselhos existem. Portanto, um Decre-246 

to desses ou uma Portaria, seja lá o que for, na existência dele, impede objeti-247 

vamente a participação democrática dos Conselheiros em uma instância ex-248 

tremamente importante, que é a Plenária Nacional de Conselheiros. Reforçou a 249 

necessidade de registrar sua posição e sugestão de que tem que haver uma 250 

medida tomada e aprovada pelo próprio Conselho, em relação a isto, porque 251 

caso contrário perde-se a autonomia. E o que mais rege as leis 8080 e 8142 252 

para que o SUS exista, nos estados e municípios, é exatamente a autonomia 253 

dos Conselhos. Reformou que este Conselho é deliberativo. Retomando a pa-254 

lavra, o Presidente agradeceu a intervenção da Conselheira Ubirací Matildes e 255 

submeteu ao Pleno as indicações para representações nas Comissões com 256 

vacância, mencionadas anteriormente. Primeiro submeteu a indicação de um 257 

Conselheiro para compor a Comissão de acompanhamento de prótese, por 258 

solicitação da Coordenação de Saúde Bucal da SMS, devendo ser usuário ou 259 

trabalhador, porém, nenhum Conselheiro se colocou. Em seguida, o Presidente 260 

submeteu a indicação de representante para compor a Comissão do Centro 261 

Docente de Fonoaudiologia, devendo ser trabalhador ou usuário. A Conselheira 262 

Izolda Cardoso se colocou para compor a referida Comissão. Prosseguindo, o 263 

Presidente submeteu a indicação para compor o Comitê de Ética do Instituto de 264 

ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, devendo ser represen-265 

tante do segmento de usuários. O Conselheiro Fábio Ferreira de Jesus (Núcleo 266 

de Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá) se colocou para compor o referido 267 

Comitê. Para compor a Comissão de Acompanhamento do contrato do Hospital 268 

Martagão Gesteira, também, o Conselheiro Fábio Ferreira se colocou. Para o 269 

acompanhamento da contratualização do Hospital da Sagrada Família, a Con-270 

selheira Izolda Cardoso se apresentou. Para acompanhamento do contrato do 271 

Hospital Dois de Julho nenhum Conselheiro se colocou. A Conselheira Ubirací 272 

Matildes pediu a palavra, a qual lhe foi concedida. Disse achar que os fóruns 273 

debatidos nesta reunião são extremamente importantes para o Controle Social, 274 

e que não se habilitou para participar de nenhum pelo fato de estar represen-275 

tando o segmento de gestores no CMS, com a maior tranqüilidade, pois é uma 276 

gestora participativa. Afirmou que não defende uma gestão que não seja parti-277 

cipativa e por este motivo defende Conselhos. E nesse contexto de defender a 278 

gestão participativa, essas posições são extremamente importantes. Neste 279 

sentido, disse que gostaria de fazer um encaminhamento, já que existe dificul-280 
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dade, até porque as pessoas têm agenda. Sugeriu que fosse feito um ofício 281 

para os Conselheiros esclarecendo o que é realmente cada Comissão, a fim de 282 

que possam se organizar e perceber a importância de se habilitar. Disse não 283 

ter idéia do tempo necessário para que isso seja feito, já que normalmente as 284 

coisas já chegam para amanhã, mas, pensa que diante da animosidade que 285 

percebeu e pela importância do processo, sugeriu encaminhar, para os traba-286 

lhadores e usuários, um ofício solicitando nomes e dizendo se habilitam-se a 287 

estar nas Comissões. Retomando a palavra, o Presidente dirigiu-se à Conse-288 

lheira que acabara de se pronunciar e disse que, de qualquer forma já havia 289 

sido iniciada a chamada, mas que poderia aproveitar a proposta dela e dar con-290 

tinuidade posteriormente. Continuando com as indicações para compor as Co-291 

missões, questionou quem se habilitaria para compor a Comissão do CAPS 292 

Nzinga, e o Conselheiro Jorge Ferreira dos Santos (ABACI) se colocou. Em 293 

seguida, submeteu ao Pleno a indicação para Comissão de acompanhamento 294 

da UFBA – FOUFBA, mas não houve Conselheiro interessado. Para acompa-295 

nhar o contrato do Hospital Humberto Castro Lima – IBOPC não houve interes-296 

sado. E para a Comissão de acompanhamento do contrato do Instituto de Ce-297 

gos da Bahia, a Conselheira Maria Antonia Santana Vieira (ABACI) se colocou. 298 

Deste modo, foram referendadas as seguintes representações para compor as 299 

Comissões e Comitês: Conselheira Izolda Souza Cardoso, para compor a Co-300 

missão do Centro Docente de Fonoaudiologia e a Comissão de acompanha-301 

mento do contrato do Hospital da Sagrada Família; Conselheiro Fábio Ferreira 302 

de Jesus, representante do CMS na Comissão de acompanhamento do contra-303 

to do Hospital Martagão Gesteira e Comitê de Ética do Instituto de ciências da 304 

Saúde da Universidade Federal da Bahia; Conselheiro Jorge Ferreira, para 305 

compor a Comissão de acompanhamento do contrato do CAPS Nzinga; e a 306 

Conselheira Maria Antonia Santana Vieira, para compor a Comissão de acom-307 

panhamento do contrato do Instituto de Cegos da Bahia. Ficaram pendentes de 308 

indicação as seguintes Comissões/Comitês: Comissão de acompanhamento de 309 

prótese, Núcleo de Apoio a Criança com Paralisia Cerebral, Hospital Dois de 310 

Julho e Comissão de acompanhamento da UFBA. Diante dessas vacâncias de 311 

representações, o Presidente disse que será feito um procedimento de enca-312 

minhamento de ofício, no sentido de tentar deixar mais claro aos Conselheiros 313 

sobre a importância de participação. Prosseguindo, o Presidente submeteu ao 314 

Pleno do CMS, a indicação de representantes para compor as Comissões do 315 
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CMS com vacância. Iniciou pela Comissão de Acompanhamento das Ações em 316 

Saúde, a fim de que fossem indicados dois Conselheiros, sendo um trabalha-317 

dor e dois usuários. O Conselheiro Maurício dos Santos (SINDINAPI) E O Con-318 

selheiro Fábio Ferreira se colocaram representando o segmento de Usuários. 319 

O Presidente chamou atenção dos novos Conselheiros, incentivando-os a se 320 

colocarem para compor as Comissões. A Conselheira Edneide Lopes (AMEA) 321 

solicitou a palavra e disse que, quanto ao que o Presidente havia se referido 322 

acerca da necessidade dos Conselheiros novos se colocarem, apenas agora 323 

alertou, mas não que esteja desanimada, porém, entende que agora precisa 324 

saber de fato e se sentir firme onde está pisando. E ouviu falar de CAPS e per-325 

guntar quem se habilita. A Conselheira disse que, como é usuária de saúde 326 

mental e é uma das Diretoras representantes da AMEA, acha que o lugar ideal 327 

e onde iria pisar com firmeza, seria os CAPS. Portanto, pediu que se tivesse 328 

alguma vaga para acompanhar CAPS, se colocaria a disposição. O Presidente 329 

retomou a palavra e disse que, em virtude de já ter sido indicado o Conselheiro 330 

Jorge Ferreira para acompanhar o contrato do CAPS Nzinga, gostaria de dizer 331 

a Conselheira Edneide Lopes que, como saúde é uma questão muito transver-332 

sal, a vivência dela tem uma importância muito grande, mas há possibilidade 333 

da mesma contribuir dentro da transversalidade da saúde. Sugeriu que a Con-334 

selheira Edneide Lopes se habilitasse para compor outra Comissão e no CAPS 335 

ela poderá dar apoio, como sempre a mesma fará. Ainda para compor a Co-336 

missão de Acompanhamento de Ações, a Conselheira Tereza Deiró (SINDSA-337 

ÚDE/Ba) se colocou para representar o segmento de trabalhadores. Diante das 338 

referidas indicações, a Comissão de Acompanhamento das Ações em Saúde 339 

ficou composta da seguinte forma: Conselheiro Ednésio Oliveira de Jesus, 340 

Conselheira Tereza Deiró, Conselheiro Maurício dos Santos e Conselheiro Fá-341 

bio Ferreira de Jesus. Com a palavra, a Secretária Executiva esclareceu que a 342 

referida Comissão estava composta em cem por cento, mas alguns Conselhei-343 

ros se licenciaram e, por isso, faz-se necessário a redefinição da composição 344 

da Comissão. Prosseguindo, o Presidente submeteu ao Pleno as indicações de 345 

um trabalhador e um usuário para a Comissão de Educação Permanente. Ape-346 

nas a Conselheira Izolda Cardoso se colocou para compor a referida Comis-347 

são, ficando em aberto a vaga de um usuário. Em seguida, submeteu as indi-348 

cações para a Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Distritais e Lo-349 

cais de Saúde. O Conselheiro Maurício dos Santos se colocou para compor a 350 
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Comissão dos Distritais e Locais. Finalizando o ponto dos informes, o Presiden-351 

te passou para o ponto de apreciação das Atas das 426ª e 427ª reuniões do 352 

CMS, submetendo ao Pleno. Com a palavra, a Secretária Executiva informou 353 

que as referidas Atas foram encaminhadas previamente para os e-mails dos 354 

Conselheiros. Questionou se todos haviam recebido e sem manifestações de-355 

volveu a palavra ao Presidente. Retomando a condução da reunião, o Presi-356 

dente questionou se algum Conselheiro gostaria de fazer alguma retificação no 357 

conteúdo das Atas submetidas à apreciação e sem manifestações declarou 358 

aprovadas as Atas das 426ª e 427ª reuniões do CMS. Pediu que os Conselhei-359 

ros assinassem as Atas no decorrer da reunião. Em seguida, o Presidente pas-360 

sou para o terceiro ponto de pauta, que tratou da redefinição de Parecerista 361 

para o Relatório Anual de Gestão da SMS – RAG 2015. O Presidente disse 362 

que todos que acompanharam as últimas reuniões devem ter conhecimento 363 

que, anteriormente, o Conselheiro eleito para apresentar o Parecer do Relatório 364 

Anual de Gestão, não apresentou dentro do prazo e, em seguida, pediu licença 365 

das suas funções de Conselheiro. E, sendo assim, ficou vaga a função de Pa-366 

recerista do RAG 2015, e tendo essa responsabilidade nas mãos, convidou os 367 

Conselheiros para que um se habilitasse para elaborar o Parecer. A Conselhei-368 

ra Izolda Cardoso se colocou para ser Parecerista do RAG 2015. O Presidente 369 

dirigiu-se à Conselheira Izolda Cardoso e salientou que a Conselheira Ubirací 370 

Matildes e o conselheiro Ednésio Oliveira estarão à disposição para contribuir 371 

na elaboração do Parecer do RAG. Agradeceu a todos e informou que o prazo 372 

para apresentação do Parecer é de trinta dias. Ressaltou que qualquer neces-373 

sidade, a Parecerista e os apoiadores deveriam procurar a Secretaria Executi-374 

va do CMS, para disposição de todo material, ao final desta reunião. Passou 375 

para o quarto ponto de pauta: apresentação e apreciação da proposta de 376 

Regimento Interno da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – 377 

CIST do CMS. O Presidente ressaltou que a CIST é uma Comissão que tem 378 

uma importância muito grande, diante do que a gente vem vivenciando hoje no 379 

Brasil, referente às faltas de condições de trabalho, falta de condições de am-380 

biente, e que geram, não só desconfortos, como problemas sociais agravantes, 381 

como foi o caso, um exemplo prático no Brasil, que foi a situação de Mariana. 382 

Ressaltou que, se tivermos tão breve uma Comissão efetiva e eficiente, certa-383 

mente, enquanto trabalhadores, serão evitados muitos agravos a saúde de 384 

companheiros e companheiras, e também será possível proteger o ambiente 385 
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em que vivemos e toda uma estrutura que é incorporada nesse processo. Sen-386 

do assim, o Presidente informou que faria a apresentação da proposta de Re-387 

gimento da CIST, que, segundo ele, foi construída por muitas mãos, tendo con-388 

tribuições de diversos Conselheiros que hoje aqui ainda estão. O Presidente 389 

iniciou apresentando o que é a comissão Intersetorial de Saúde do Trabalha-390 

dor. “Saúde do Trabalhador: Segundo a Lei nº 8.080/90, Artigo 6º, Parágra-391 

fo 3º, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades 392 

que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilân-393 

cia sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 394 

como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 395 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. A 396 

CIST: A CIST foi criada com o objetivo de participar em conjunto com en-397 

tidades representativas dos empregados, empregadores, instituições da 398 

sociedade civil e órgãos públicos, direta ou indiretamente responsáveis 399 

pela preservação e recuperação da saúde do trabalhador (a). Então, por 400 

isto que, quando se falava do caso de Mariana, se dentro de uma CIST a 401 

gente tem empregados e empregadores, instituições da sociedade civil e 402 

órgãos públicos, que, de fato, trabalhem e discutam ações em conjunto, 403 

certamente se evitaria muitas coisas. E, este é o objetivo de fortalecimen-404 

to e ação da CIST municipal do Conselho de saúde. A CIST é uma co-405 

missão do Conselho de Saúde; A CIST não delibera; A CIST recomenda; 406 

somente o Conselho de Saúde tem caráter DELIBERATIVO; A CIST não 407 

é CEREST. Objetivos: Participar em conjunto com entidades representa-408 

tivas dos empregados, empregadores, instituições da sociedade civil e 409 

órgãos públicos, direta ou indiretamente responsáveis pela preservação 410 

e recuperação da saúde do trabalhador (a); Propôr e acompanhar a im-411 

plantação de medidas para a melhoria do serviço público e privado de 412 

Saúde do Trabalhador e integrar as diversas instâncias envolvidas nas 413 

ações de saúde; Assessorar os Conselhos de Saúde (CNS) no acompa-414 

nhamento dos temas relativos à Saúde do Trabalhador. Anualmente, a-415 

presentar ao Conselho o plano de trabalho e o calendário de reuniões, 416 

com base no planejamento do Conselho, nas propostas das Conferên-417 
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cias de Saúde, nas Conferências de Saúde do Trabalhador e na Política 418 

Nacional de Saúde do Trabalhador.Composição: A CIST deve ser o mais 419 

representativo possível, tendo em sua composição os gestores/ entida-420 

des ligados à política de Saúde do Trabalhador: secretarias e órgãos de 421 

Educação, de Meio Ambiente, de Trabalho e Emprego, da Previdência, 422 

de Saúde (vigilâncias, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – 423 

CEREST, etc.) e outras áreas afins no território. É essencial que haja 424 

conselheiros de saúde participando na CIST.”.  Em seguida, o Presidente 425 

iniciou a apresentação da proposta de Regimento Interno da CIST: ”CA-426 

PÍTULO I - Da Natureza. Art. 1º - A Comissão Intersetorial de Saúde do Traba-427 

lhador e da Trabalhadora – CIST, do Conselho Municipal de Saúde – CMS, 428 

vinculado, administrativamente, a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, 429 

criada pela Resolução CMS n° (a definir), de (a definir) de (a definir) de 2016, 430 

em consonância com a Lei n° 8080/1990, a Lei nº 8142/90, a Portaria nº 431 

2728/09 GM/MS e o Decreto Municipal nº 25.383, de 07 de outubro de 2014, é 432 

um órgão permanente, de caráter consultivo e propositivo, co-responsável pela 433 

elaboração e atualização da Política Municipal de Saúde do Trabalhador e da 434 

Trabalhadora, incluindo a fiscalização e o controle das ações de saúde do tra-435 

balhador e trabalhadora, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, no 436 

âmbito de saúde do trabalhador e da trabalhadora, no Sistema Único de Saúde 437 

– SUS, no Município de Salvador. CAPÍTULO II - Das Competências. Art. 2º - À 438 

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CIST do 439 

Município de Salvador caberá: I - Assessorar o Conselho Municipal de Saúde - 440 

CMS na formulação e complementação de políticas na área da saúde do traba-441 

lhador e trabalhadora no Município de Salvador; II - Analisar, acompanhar e 442 

avaliar o Plano Municipal de Saúde do Trabalhador e trabalhadora, bem como 443 

o seu desenvolvimento junto aos setores da Secretaria Municipal da Saúde – 444 

SMS e recomendar ao CMS a sua apreciação; III - Articular setores da socie-445 

dade para o desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador e da traba-446 

lhadora; IV - Organizar grupos técnicos de assessoria a problemas específicos 447 

de saúde do trabalhador e trabalhadora; V - Monitorar a implantação e/ou im-448 

plementação das deliberações aprovadas pelas instâncias do controle social no 449 

Sistema Único de Saúde - SUS, na área de Saúde do Trabalhador e da Traba-450 

lhadora, apresentando relatórios de subsídios ou informações por meio da sua 451 
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Coordenação ao CMS; VI - Elaborar pareceres sobre as propostas de políticas 452 

municipais, inclusive nos aspectos econômico-financeiros e de metas, bem 453 

como sobre operacionalização de ações e programas de assistência, vigilância 454 

e promoção da saúde do trabalhador e da Trabalhadora, com posterior enca-455 

minhamento ao Pleno do CMS; VII - Elaborar pareceres sobre assuntos rela-456 

cionados à saúde do trabalhador e trabalhadora solicitados pelo CMS; PARÁ-457 

GRAFO ÚNICO - A Comissão tem caráter Intersetorial com participação das 458 

instituições de interesses relacionados à atenção à saúde dos trabalhadores e 459 

trabalhadoras como: Organizações governamentais, organizações sindicais 460 

dos trabalhadores e empregadores, organizações de trabalhadores e trabalha-461 

doras adoecidos por processos de trabalho constituindo-se como Comissão 462 

Técnica, obrigatória e permanente do Conselho Municipal de Saúde. CAPÍTU-463 

LO III - Da Composição e Organização. Art. 3º - A Comissão Intersetorial de 464 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora– CIST do Conselho Municipal de Sa-465 

úde, será constituída pelos seguintes representantes, designados pelo Conse-466 

lho Municipal de Saúde: I – 04 (quatro) representantes do Conselho Municipal 467 

de Saúde – CMS; II –01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde 468 

– SMS; III – 01 (um) representante da SEMPS; IV - 01 (um) representante da 469 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE; V - 01 (um) repre-470 

sentante da FUNDACENTRO; VI - 01 (um) representante do Instituto Nacional 471 

de Seguridade Social – INSS; VII - 04 (quatro) representantes de Sindicatos de 472 

Trabalhadores de categorias diversas; VIII - 04 (quatro) representantes de Sin-473 

dicatos de Empregadores. §1º - A Coordenação da Comissão caberá a um 474 

Conselheiro (a) de Saúde do CMS, o qual deve ser eleito entre seus membros 475 

da Comissão e seu mandato terá a duração de 2 (dois) anos. §2º - A Secretaria 476 

da CIST ficará sob a responsabilidade da própria Comissão. §3° - A Comissão 477 

deve obedecer à paridade entre os segmentos de representação do Conselho 478 

Municipal de Saúde, devendo contar com metade dos seus membros de institu-479 

ições governamentais e metade de representantes de instituições não gover-480 

namentais, tendo o mesmo número de suplentes. §4º - A representação de 481 

sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras deverá contemplar a participação 482 

dos setores primário, secundário e terciário da economia. §5° - A representa-483 

ção de sindicatos dos empregadores deverá contemplar a participação de re-484 

presentantes da indústria, comércio, agricultura, pequenos e microempresários. 485 

§6° - Os representantes, uma vez indicados serão designados por ato do CMS, 486 
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deverão ser substituídos, quando necessário, por instrumento de igual valor. 487 

§7° - Para cada entidade membro da CIST haverá um Titular e um Suplente. 488 

CAPÍTULO IV - Da Estrutura, Organização e Funcionamento.  Art. 4º - A Co-489 

missão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CIST será 490 

constituída de: Plenária; Coordenação; Secretaria; Grupos de Trabalho. Art. 5º 491 

- A CIST reunir-se-á ordinariamente a cada 2 (dois) meses e, extraordinaria-492 

mente, sempre que precedida de convocação pelo Coordenador ou por reque-493 

rimento dos seus membros, em local e data predeterminados. §1° - Faz-se ne-494 

cessário a presença de 50% (cinqüenta por cento) mais um dos membros da 495 

Comissão para iniciar às reuniões, aguardando-se 30 (trinta) minutos para for-496 

mação do quórum, podendo a reunião ser suspensa quando houver constata-497 

ção de ausência. §1° - Faz-se necessário a presença de 30% (trinta por cento) 498 

mais um dos membros da Comissão para iniciar às reuniões, aguardando-se 499 

30 (trinta) minutos para formação do quórum, podendo a reunião ser suspensa 500 

quando houver constatação de ausência. §2° - As ausências não justificadas 501 

da representação às reuniões ordinárias da Comissão, por 03 (três) vezes con-502 

secutivas ou 06 (seis) vezes intercaladas, ensejará a declaração da perda da 503 

representação. PARÁGRAFO ÚNICO – Na ocorrência do que se refere o §2º, 504 

será encaminhado ofício comunicando tal fato à entidade. E, caso não obtenha 505 

resposta, no período de 10 (dez) dias úteis, a CIST solicitará ao CMS a substi-506 

tuição da entidade. §3° - Cada reunião da CIST será aberta com as possíveis 507 

correções e aprovação da ata anterior, providências tomadas e pauta. §4° A 508 

Direção das reuniões Plenárias estará a cargo da Coordenação da Comissão. 509 

§5º – Para tratar de assuntos específicos, admite-se a formação de grupos de 510 

trabalho, de caráter transitório, podendo a comissão/grupo de trabalho recorrer 511 

a pessoas, instituições, assessores e consultores convidados para elaborar 512 

seus pareceres. CAPÍTULO V - Das Competências. Art. 6º - À Coordenação da 513 

CIST compete: I - Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; II - Presidir 514 

as reuniões; III - Designar o relator das matérias submetidas à apreciação da 515 

CIST; IV - Assinar livros de atas de ocorrências da CIST; V - Manter sob sua 516 

guarda o livro de atas, relatórios, relatórios de projetos e outros documentos 517 

correlatos da CIST; VI - Promover a articulação dos segmentos representados 518 

no que se refere à elaboração, execução e avaliação dos planos de trabalho; 519 

VII - Representar a CIST ou se fazer representar perante as autoridades muni-520 

cipais, estaduais e federais; VIII - Participar de maneira efetiva na democratiza-521 
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ção das informações sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora, estimu-522 

lando o comprometimento dos profissionais envolvidos; IX - Encaminhar, quan-523 

do pertinente, aos participantes da CIST, relatórios de andamento das chama-524 

das sub-comissões, demais Secretarias e entidades envolvidas; X - Cumprir e 525 

fazer cumprir as deliberações da CIST. PARÁGRAFO ÚNICO – Nos casos de 526 

ausência ou impedimento do Coordenador, o grupo elegerá um substituto entre 527 

os membros da CIST. Art. 7º - À Secretaria da CIST compete: I - Apoiar o Co-528 

ordenador durante as reuniões da CIST; II - Secretariar as reuniões da CIST; III 529 

- Divulgar as reuniões, ações e deliberações da CIST; IV - Receber e encami-530 

nhar as correspondências e deliberações da CIST; V - Organizar os arquivos 531 

da CIST. CAPÍTULO VI - Das Disposições Gerais e Transitórias. Art. 8º - As 532 

despesas decorrentes para o desenvolvimento do Plano de Trabalho da CIST 533 

serão viabilizadas pelo Conselho Municipal de Saúde e demais entidades que 534 

compõem a CIST. Art. 9º - Este Regimento será alterado sempre que a CIST 535 

assim deliberar, devendo ser aprovado pelo CMS. Art. 10º - Os casos omissos 536 

e dúvidas originárias da interpretação deste regimento serão dirimidos pelo 537 

Plenário do Conselho Municipal de Saúde.”. Foram feitos os seguintes desta-538 

ques: Conselheira Tereza Deiró: Capitulo II, Art. 2º, Item IV - Organizar gru-539 

pos técnicos de assessoria a problemas específicos de saúde do trabalhador e 540 

trabalhadora; Capítulo IV, Art. 5º, §5º – Para tratar de assuntos específicos, 541 

admite-se a formação de grupos de trabalho, de caráter transitório, podendo a 542 

comissão/grupo de trabalho recorrer a pessoas, instituições, assessores e con-543 

sultores convidados para elaborar seus pareceres. Finalizando a leitura da pro-544 

posta, o presidente prosseguiu com a discussão dos destaques. Mediante soli-545 

citação de uma visitante, o Presidente submeteu ao Pleno a solicitação, infor-546 

mando que a mesma atendeu ao que determina o regimento do CMS, quanto 547 

ao prazo de 24h para solicitar pronunciamento nas reuniões. Sem manifesta-548 

ções opostas, a palavra foi concedida a Dra. Geruza Morais, Coordenadora da 549 

DVIS. Com a palavra, a Dra. Geruza Morais disse que este é um anseio da Di-550 

retoria de Vigilância e por isso estiveram presentes. Ressaltou o desejo para 551 

que esta Comissão aconteça, pois desde o ano dois mil e quinze estão tentan-552 

do promover as reuniões. Solicitou um esclarecimento, afirmando que, pelo que 553 

lhe parece, antes de discutir o regimento Interno, a Comissão teria que ser for-554 

mada, pois tem conhecimento de que o que tem formada é uma Comissão Or-555 

ganizadora da CIST.  A Secretária Executiva do CMS esclareceu a Dra. Geruza 556 
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que a aprovação  do Regimento e a formação da Comissão seriam feitos num 557 

mesmo ato, e que constam na pauta do dia. Retomando a palavra, o Presiden-558 

te esclareceu que, neste momento, estava sendo feita a apreciação da propos-559 

ta do Regimento, e que, após a aprovação da proposta a eleição dos represen-560 

tantes do CMS para compor a CIST, respeitando a paridade (2 usuários, 1 tra-561 

balhador e 1 gestor/prestador). Informou, ainda, que as demais entidades serão 562 

convidadas posteriormente. Ressaltou que, na verdade, a Comissão do CMS 563 

tem uma abrangência que absorve vários órgãos governamentais e não gover-564 

namentais, sindicatos, sindicatos de empresas, empresas, conforme está no 565 

Regimento. Prosseguindo com a discussão dos destaques, foi passada a pala-566 

vra a Conselheira Tereza Deiró que fez destaque no Capitulo II, Art. 2º, Item IV. 567 

A Conselheira saudou a todos e todas e disse que, quando faz a leitura, logo 568 

no início, no Art. 1º, onde está colocado: “...Decreto Municipal nº 25.383, de 07 569 

de outubro de 2014, é um órgão permanente, de caráter consultivo e propositi-570 

vo, co-responsável pela elaboração e atualização da Política Municipal de Saú-571 

de do Trabalhador e da Trabalhadora...”, quando se fala em elaboração e atua-572 

lização, há um entendimento que, além desses itens que estão  nas competên-573 

cias, essa Comissão Intersetorial deverá, também, promover eventos como 574 

encontros, seminários, e outros dessa natureza, para  discussões e atualização 575 

acerca da saúde do trabalhador. Ressaltou que se não colocar isto, nenhum 576 

dos itens prevê, dentro do aspecto “atualização da política municipal de saúde 577 

do trabalhador”, a promoção de eventos para discussão do processo democrá-578 

tico. Pontuou que isto seria dentro da Educação Permanente, mas não é por-579 

que educação permanente é muito mais ampla. Mas, seria, na verdade, alguns 580 

momentos para contemplar a palavra “atualização da política municipal de edu-581 

cação em saúde”, no sentido de que a Comissão Intersetorial seja responsável 582 

por promover eventos, como encontros, seminários, mesas redondas, rodas de 583 

conversa, a fim de atender esse processo de discussão e atualização acerca 584 

da saúde do trabalhador. O Presidente pediu que a Conselheira Tereza Deiró 585 

elaborasse uma redação e encaminhasse à Mesa, para que fosse feita a apre-586 

ciação e homologação. Foi devolvida a palavra a conselheira Tereza Deiró para 587 

que a mesma fizesse sua colocação acerca do destaque feito no Capítulo IV, 588 

Art. 5º, §5º. A Conselheira disse que, muitas vezes, no afã de ler, ressaltando 589 

que o presidente Dijalma Rossi fez a leitura pausadamente, passa por palavras 590 

que não dizem nada. E, no §5º, onde diz que: “Para tratar de assuntos especí-591 
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ficos, admite-se a formação de grupos de trabalho, de caráter transitório, po-592 

dendo a comissão/grupo de trabalho recorrer a pessoas, instituições, assesso-593 

res e consultores convidados para elaborar seus pareceres.”, substituir a pala-594 

vra “pessoas” por “técnicos da área”. Desta forma, o texto do parágrafo deverá 595 

ficar da seguinte forma: “Para tratar de assuntos específicos, admite-se a for-596 

mação de grupos de trabalho, de caráter transitório, podendo a comissão/grupo 597 

de trabalho recorrer a técnicos da área, instituições, assessores e consultores 598 

convidados para elaborar seus pareceres.”. Ressaltou que, se por exemplo, 599 

quiserem convidar alguém do CESAT ou do conselho Estadual de Saúde, da 600 

Secretaria da Saúde do Estado, fica mais apropriado a utilização do termo téc-601 

nicos da área, pois quando se fala pessoas, acaba sendo extremamente com-602 

prometedor. O Presidente disse entender que, como este último destaque da 603 

Conselheira Tereza Deiró pareceu ter ficado muito bem esclarecido para os 604 

Conselheiros, sugeriu votar logo esta proposta enquanto a referida Conselheira 605 

elabora o texto do destaque anterior. Desta forma, submeteu a apreciação do 606 

Pleno a aprovação da substituição da palavra “pessoas” pelo termo “técnicos 607 

da área”, no Capítulo IV, Art. 5º, §5º. Sem manifestações opostas e com o re-608 

gistro de abstenção da Conselheira Ubirací Matildes de Jesus, o Presidente 609 

declarou aprovada a proposta da Conselheira Tereza Deiró referente ao Capí-610 

tulo IV, Art. 5º, §5º. Em seguida, o Presidente submeteu ao Pleno a apreciação 611 

das duas propostas do Capítulo IV, Art. 5º, §1°: Proposta 1: “Faz-se necessário 612 

a presença de 50% (cinqüenta por cento) mais um dos membros da Comissão 613 

para iniciar às reuniões, aguardando-se 30 (trinta) minutos para formação do 614 

quórum, podendo a reunião ser suspensa quando houver constatação de au-615 

sência.”. Proposta 2: “Faz-se necessário a presença de 30% (trinta por cento) 616 

mais um dos membros da Comissão para iniciar às reuniões, aguardando-se 617 

30 (trinta) minutos para formação do quórum, podendo a reunião ser suspensa 618 

quando houver constatação de ausência.”. Antes de dar início ao processo de 619 

votação, o Presidente esclareceu que a segunda proposta que se refere à pre-620 

sença de 30% mais um dos membros para iniciar as reuniões da CIST, foi ela-621 

borada pela Comissão Organizadora, pensando em sempre garantir a manu-622 

tenção do quórum. Após esclarecer, iniciou o processo de votação. Com 10 623 

(dez) votos a 04 (quatro) venceu a proposta 1 (“Faz-se necessário a presença 624 

de 50% (cinqüenta por cento) mais um dos membros da Comissão para iniciar 625 

às reuniões, aguardando-se 30 (trinta) minutos para formação do quórum, po-626 
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dendo a reunião ser suspensa quando houver constatação de ausência.”) e 627 

registro de 01 (uma) abstenção da Conselheira Ubirací Matildes de Jesus. Fi-628 

nalizada a votação, o Presidente fez a leitura da proposta de redação apresen-629 

tada pela Conselheira Tereza Deiró, referente ao destaque que a mesma fez 630 

acerca do Item IV, Capitulo II, Art. 2º do Regimento Interno da CIST. Antes, foi 631 

esclarecido que a proposta da Conselheira seria de inclusão de mais um Inciso, 632 

e não modificação do texto. Desta forma, foi feita a leitura da seguinte redação: 633 

“Promover eventos, como seminários, encontros e outros, para discussão e 634 

atualização acerca da saúde do trabalhador e da trabalhadora.”. O Presidente 635 

colocou a proposta da Conselheira sob apreciação do Pleno e iniciou o proces-636 

so de votação, esclarecendo que a proposta 1 refere-se ao voto a favor e a 637 

proposta 2 ao voto contrário. Desta forma, a proposta 1, referente a inclusão de 638 

mais um Inciso no Artigo 2º do Regimento Interno da CIST do CMS, foi aprova-639 

da por unanimidade. Finalizada a votação e declaração do resultado, o Presi-640 

dente declarou aprovação do Regimento Interno e instalação da Comissão In-641 

tersetorial de Saúde do Trabalhador do Conselho Municipal de Saúde – CIST. 642 

Ainda prosseguindo com o ponto de pauta referente à instalação da CIST, o 643 

Presidente informou sobre a necessidade de eleger os 04 (quatro) membros do 644 

Conselho Municipal de Saúde que deverão compor a CIST, sendo 02 (dois) 645 

usuários, 01 (um) trabalhador e 01 (um) gestor/prestador. O Conselheiro Mau-646 

rício dos Santos (SINDINAPI) pediu a palavra e disse que gostaria, apenas, de 647 

fazer um pedido. O Conselheiro questionou se os Distritos Sanitários, também, 648 

poderiam ser contemplados e solicitou que isto fosse feito. Em resposta, o Pre-649 

sidente esclareceu que o ato de instalação da CIST já permite que dentro da 650 

Comissão os Distritos sejam representados pelos vários entes da sociedade 651 

civil organizada. Portanto, os Distritos Sanitários que têm parte com isto, pode-652 

rão estar representados, e também, há Conselheiros Municipais e Conselheiros 653 

Distritais que estarão inseridos dentro daquilo que demanda o Regimento. 654 

Ressaltou que será cumprido o Regimento e o que estiver garantido, será aca-655 

tado. Mas, o que não estiver, infelizmente, não será. O Presidente deu uma 656 

pausa na discussão para fazer o registro da presença do Conselheiro Estadual 657 

de Saúde, Francisco Sousa, agradecendo ao mesmo por ter comparecido à 658 

reunião. Afirmou ser uma honra para todo o Conselho a presença do Sr. Fran-659 

cisco Sousa, ressaltando que o mesmo é um grande facilitador e um homem 660 

que sai contribuindo bastante para os processos de formação em todo o Esta-661 
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do da Bahia, em Salvador e no Brasil e, é um homem que temos garantias que 662 

vai, também, estar, sempre que possível, sendo consultado por cada um neste 663 

Conselho. Prosseguindo, o Presidente informou a Plenária que iniciaria o pro-664 

cesso de eleição de membros do CMS para compor a CIST. Esclareceu que, 665 

conforme o Regimento, como são 02 (dois) usuários, 01 (um) trabalhador e 01 666 

(um) gestor/prestador, à medida que surgirem mais, será feita a eleição entre 667 

os candidatos para a titularidade e a suplência. O Presidente declarou aberto o 668 

processo de apresentação de candidatura, no qual se apresentaram: Conse-669 

lheira Ubirací Matildes de Jesus, Conselheiro Ednésio Oliveira e Conselheiro 670 

José Sandoval Leal, representando o segmento gestor/prestador; Conselheira 671 

Izolda Cardoso e Conselheira Tereza Deiró, representando os trabalhadores; e, 672 

Conselheira Rubirací Santos de Almeida e Conselheiro Manoel Victor, repre-673 

sentando os usuários. Antes de definir as titularidades e suplências, o Presi-674 

dente informou ao Pleno que ainda havia 02 (duas) vagas para a suplência do 675 

segmento de usuários e a Conselheira Maria Antonia Vieira (ABACI) se colo-676 

cou. Com a palavra, o Conselheiro Ednésio Oliveira informou a retirada da sua 677 

candidatura. Neste sentido, o Presidente informou que a Mesa acatou a solici-678 

tação de retirada de candidatura do Conselheiro Ednésio Oliveira, permane-679 

cendo as candidaturas da Conselheira Ubirací Matildes e José Sandoval Leal, 680 

ambos representantes do segmento gestor/prestador. Ficou acordado entre os 681 

dois candidatos que, a Conselheira Ubirací Matildes ocupará a titularidade e o 682 

Conselheiro José Sandoval Leal ocupará a suplência. No segmento de traba-683 

lhador, ficou acordado que a Conselheira Izolda Cardoso ocupará a titularidade 684 

e a Conselheira Tereza Deiró ocupará a suplência. No segmento de usuários, 685 

ficou definido que o Conselheiro Manoel Victor de Jesus e a Conselheira Rubi-686 

rací Santos de Almeida ocuparão a titularidade e a Conselheira Maria Antonia 687 

Vieira e o Conselheiro Fábio Ferreira ocuparão a suplência. Deste modo, o 688 

Presidente confirmou a instalação da CIST e parabenizou o empenho de cada 689 

Conselheiro e Conselheira, tanto os que elaboraram o Regimento, quanto à-690 

queles que, de alguma forma, formam essa Comissão Intersetorial. O Presiden-691 

te ressaltou que a o seu desejo, enquanto Conselho, enquanto representante e 692 

Conselheiro, trabalhador e afins, é que, de fato, possamos ter uma CIST que 693 

venha desempenhar suas ações com muito afinco e possa garantir, cada vez 694 

mais, o direito à saúde, ao meio ambiente, a garantia de vida e proteção a saú-695 

de do trabalhador e da trabalhadora. Finalizou agradecendo a todos. Prosse-696 



 21

guindo com a pauta do dia, o Presidente passou ao quinto item, referente à 697 

eleição de representante do segmento de Usuários para ocupar o cargo 698 

de Secretário Adjunto na Coordenação executiva do CMS. Iniciando este 699 

ponto, o Presidente solicitou que a Secretária Executiva fizesse a leitura dos 700 

representantes do segmento de usuários que compõem o CMS e pediu que, 701 

em seguida, os Conselheiros deste segmento fizessem um diálogo, respeitan-702 

do o tempo de 10 (dez) minutos, com o intuito de eleger seu representante. 703 

Esclareceu que, caso não fosse resolvido entre os representantes no tempo 704 

definido, a votação seria feita no Pleno. A Secretária fez a leitura, conforme 705 

solicitação do Presidente e, em seguida passou a palavra ao Presidente, que 706 

apresentou os nomes dos candidatos à vaga de Secretário Adjunto da Coorde-707 

nação Executiva do CMS. Candidataram-se os seguintes Conselheiros: Manoel 708 

Victor de Jesus (FETIM), Fábio Ferreira de Jesus (Núcleo de Apoio ao Desen-709 

volvimento de Pirajá) e Edneide Lopes (AMEA). O Presidente passou a palavra 710 

à Secretária Executiva, que informou que, a fim de legitimar e referendar o pro-711 

cesso, é necessário que o segmento de usuários se reúna e apresente à Mesa, 712 

uma Ata assinada por todos, informando a decisão do segmento. Enquanto os 713 

representantes do segmento de usuários se reuniam, o Presidente chamou o 714 

Sr. Francisco Sousa, Conselheiro Estadual, para dar uma breve saudação aos 715 

demais presentes. Com a palavra, o Sr. Francisco Sousa falou sobre o recurso 716 

destinado manutenção do Centro de Referência da Saúde do trabalhador. Se-717 

gundo ele, essa verba é específica e muitas Secretarias, tanto municipal, quan-718 

to estadual, confundem isto com o recurso da saúde do trabalhador. Reforçou, 719 

mais uma vez, que o recurso do CEREST não é o mesmo recurso da saúde do 720 

trabalhador. Ressaltou que a Política Municipal de Saúde do Trabalhador tem 721 

que definir no Plano qual é o recurso do município para a saúde do trabalhador, 722 

que, segundo ele, não é esse recurso que vem fundo a fundo do Ministério da 723 

Saúde, até porque Salvador tem um CEREST. O convidado disse que a mes-724 

ma coisa ocorre no estado, que, segundo ele, tem um Centro Estadual, que 725 

hoje é uma Diretoria, a DIVAST, que tem o CESAT, mas o recurso do CESAT 726 

não é o mesmo da Vigilância a Saúde do Trabalhador do estado. Reafirmou 727 

que, tem que haver no Plano Estadual de Saúde um recurso estadual para a 728 

área de saúde do trabalhador. Finalizando, o Sr. Francisco disse que os Con-729 

selheiros estão de parabéns, assim como, a gestão do Conselho Municipal de 730 

Saúde, os técnicos e a Coordenação do CEREST, porque crê que, a partir de 731 
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agora haverá possibilidades de avançar na Política de Saúde do Trabalhador 732 

no Município de Salvador. Retomando a palavra e o ponto de pauta acerca da 733 

eleição do Secretário Adjunto da Coordenação Executiva, o Presidente agrade-734 

ceu e passou a palavra a Secretária Geral do CMS, Conselheira Rubirací San-735 

tos. Com a palavra, a Conselheira Rubirací Santos saudou a todos e todas e 736 

relatou que o segmento se reuniu, todos foram ouvidos, porém, não consegui-737 

ram chegar a um consenso. Ressaltou que cada um tem suas particularidades 738 

e respeita isto. Mas, neste caso, seria necessário que cada um colocasse seus 739 

argumentos e seus sentimentos, para que o Pleno decida como será o proces-740 

so. Sendo assim, chamou os candidatos, iniciando pelo Conselheiro Fábio Fer-741 

reira. Com a palavra, o Conselheiro Fábio Ferreira saudou a todos e disse que, 742 

vendo a necessidade da Mesa de manter o Conselho Municipal funcionando, já 743 

que é uma Mesa ativa, decidiu colocar seu nome para candidatar-se ao cargo 744 

que ora está vago, com o objetivo de contribuir....(inaudível). Ressaltou que 745 

ficou surpreso de um tempo pra cá, pois o Conselho têm melhorado muito a 746 

questão dos debates...(inaudível). O Conselheiro afirmou que o Conselho está 747 

mais leve e voltou ao respeito, porque se chegou a um momento aqui, que pa-748 

recia uma sala de batalha e, enquanto as pessoas estavam morrendo lá fora, 749 

na fila de espera, o CMS estava discutindo quem era melhor e quem tinha mais 750 

forças. Mas, hoje está sentindo que o Conselho está mais leve e, é nessa leve-751 

za que colocou seu nome, para que possa continuar contribuindo com o Con-752 

selho, esperando os Conselheiros voltarem. Em seguida, a Secretária Geral 753 

passou a palavra a Conselheira Maria Antonia Vieira. Com a palavra, a Conse-754 

lheira saudou a toso e todas e disse que, após o que os demais Conselheiros 755 

colocaram, decidiu retirar sua candidatura. Em seguida, foi passada a palavra a 756 

Conselheira Edneide Lopes, que disse que a finalidade de ter se colocado foi 757 

no sentido de aprendizado. E não ser colocada como novata, assim como es-758 

cutou quando chegou à reunião. Reforçou que isto não a intimidou, mas a fez 759 

saber que, se é novata precisa aprender, mas, também, têm o que ensinar. 760 

Portanto, não subestima ninguém e nem iria dizer o que é capaz de fazer. A 761 

Conselheira reforçou que seu desejo é de mostrar que é capaz de sentar e, do 762 

outro lado, ajudar os demais Conselheiros a prosseguir. Finalizou dizendo que 763 

sente-se capaz e não volta atrás. O último candidato a se pronunciar foi o Con-764 

selheiro Manoel Victor de Jesus, que iniciou sua fala saudando a todos e todas 765 

e lembrou que este é seu terceiro mandato no CMS, no qual têm buscado uma 766 
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saúde digna, nesse sistema cruel, que, segundo ele, a burguesia domina. Por-767 

tanto, por este motivo vêm lutando no dia-a-dia, onde tem visto nas portas dos 768 

hospitais, das Clínicas e das UPA’s muita gente necessitando de ajuda e, por 769 

isso, colocou seu nome, para reforçar ainda mais e dar continuidade a essa 770 

luta em prol do povo. Retomando a condução da reunião, o Presidente iniciou o 771 

processo de votação, de forma nominal. Deste modo, com 07 (sete) votos dos 772 

(as) Conselheiros (as): Ubirací Matildes de Jesus (SESAB), Ednésio Oliveira 773 

(Ministério da Saúde), José Sandoval leal (AHSEB), Fábio Ferreira de Jesus 774 

(Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá), Rubirací de Almeida (UBM), 775 

Dijalma Rossi (SINDSAÚDE/Ba) e seu próprio voto, venceu o Conselheiro Ma-776 

noel Victor de Jesus, eleito para compor a Coordenação Executiva do CMS, 777 

ocupando a função de Secretário Adjunto. A Conselheira Edneide Lopes con-778 

tabilizou 04 (quatro) votos dos (as) Conselheiros (as): Anne Larissa Santiago 779 

(SMS), Roberta Cristina Araújo (SEMPS), Maria Antonia Vieira (ABACI) e seu 780 

próprio voto. O Conselheiro Fábio Ferreira teve 01 (um) voto da Conselheira 781 

Izolda Cardoso (AMSNU). Foi registrada 01 (uma) abstenção do Conselheiro 782 

Maurício dos Santos (SINDINAPI). Assim, fica composta a Coordenação Exe-783 

cutiva do CMS da seguinte forma: Conselheiro Dijalma Bastos Rossi, Presiden-784 

te, Conselheiro José Antonio Rodrigues Alves, Vice-presidente; Conselheira 785 

Rubirací Santos de Almeida, Secretária geral e Conselheiro Manoel Victor de 786 

Jesus, Secretário Adjunto. Finalizado o ponto, foi cedida a palavra a Conselhei-787 

ra Tereza Deiró. Com a palavra, a Conselheira disse que gostaria de se dirigir 788 

ao CMS, em particular ao Presidente, para trazer ao Pleno, novamente, uma 789 

questão que muitos pensam que está resolvida, que é a situação dos trabalha-790 

dores do PSF, que, segundo ela, há oito anos, em março de dois mil e oito, 791 

quando era Presidente do SINDSAÚDE/Ba, enfrentou aquela lide com a Real 792 

Sociedade Espanhola. A Conselheira disse que na época, conseguiu que os 793 

trabalhadores recebessem seus direitos, após três anos de luta, entretanto, um 794 

grupo desses trabalhadores, que são os agentes de portaria e trabalhadores da 795 

área administrativa...Dirigiu-se a Dra. Rosa Vírginia Oliveira, Diretora de Plane-796 

jamento da SMS, presente na Plenária, afirmando que a mesma tem conheci-797 

mento do fato. E, lembrou que, inclusive, algumas vezes quando presente na 798 

reunião do CMS se pronunciou sobre o assunto. A Conselheira disse que no 799 

dia sete de janeiro, no início da gestão do Prefeito ACM Neto, o mesmo se 800 

comprometeu a conseguir uma empresa para assumir os trabalhadores que 801 
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estavam, ainda, regidos pelo TAC, e que não tinham tido o direito ao concurso. 802 

Ressaltou que não estava a fazer pleito nenhum que seja desconhecido dentro 803 

da Lei. Afirmou que foi facultado o concurso para todas as outras áreas, as á-804 

reas afins. Mas, não foi realizado concurso para cerca de cento e cinqüenta 805 

trabalhadores que se encontram nesta situação. Segundo a Conselheira, o 806 

SINDSAÚDE/Ba, há cerca de uns quatro ou cinco meses, enviou um ofício pa-807 

ra o Prefeito, com cópia para o Secretário Municipal da Saúde, Dr. José Anto-808 

nio Rodrigues, mas não foi obtida resposta. Neste sentido, solicitou a quem 809 

estivesse presente representando a gestão, fizesse essa interlocução, a fim de 810 

saber o que será desses trabalhadores que estão no limbo administrativo, sem 811 

carteira assinada, sem contracheque, sem suas vidas sem nenhuma decisão, 812 

por conta da Prefeitura de Salvador. A Conselheira afirmou que isso se trata de 813 

um processo de escravidão branca, pois estes trabalhadores estão trabalhando 814 

sem direito ao Fundo de Garantia e sem seus direitos trabalhistas assegura-815 

dos. Lembrou, novamente, que no início da gestão do atual Prefeito da cidade 816 

houve uma conversa, na qual ficou de ser concedido aos trabalhadores um 817 

número, um cadastro no INSS, pois eles estão sem este direito. Finalizou pe-818 

dindo a tolerância do Presidente, afirmando que este não têm sido um assunto 819 

tratado no CMS e solicitou que seja pautado para discussão profunda e respos-820 

ta do ilustríssimo Senhor Secretário, juntamente com o Prefeito, a fim de resol-821 

ver a vida destes trabalhadores. Retomando a palavra, nada mais havendo, o 822 

Presidente encerrou a reunião, e eu, Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida, 823 

lavrei a presente Ata, que depois de lida será assinada pelos presentes. 824 

 825 

Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida 826 

Secretária-executiva do Conselho Municipal de Saúde de Salvador 827 

 828 

Salvador, 10 de agosto de 2016. 829 

 830 

 831 

 832 

Cons. Anne Larissa Santiago da Maia   833 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 834 

 835 

 836 
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 837 

 838 

 839 

Cons. Roberta Cristina Araújo Padre Rangel 840 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 841 

 842 

 843 

 844 

Cons. Ubirací Matildes de Jesus 845 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB 846 

 847 

 848 

 849 

Cons. Ednésio Oliveira de Jesus  850 

Ministério da Saúde  851 

 852 

 853 

 854 

Cons. José Sandoval Leal Santos 855 

AHSEB 856 

 857 

 858 

 859 

Cons. Walmir Gomes da Silva 860 

Pró Saúde 861 

 862 

 863 

 864 

Cons. Aristides Graiewska 865 

Pró Saúde 866 

 867 

 868 

 869 

Cons. Djalma Bastos Rossi 870 

SINDSAÚDE - Rede Pública 871 

 872 

 873 

 874 

Cons. Tereza Deiró 875 

SINDSAÚDE - Rede Pública 876 

 877 

 878 

 879 

 880 

Cons. Izolda Souza Cardoso 881 

AMSNU 882 

 883 

 884 

 885 

Cons. Fábio Ferreira de Jesus 886 

Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá 887 

 888 
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 889 

 890 

 891 

Cons. Rubiraci Santos de Almeida  892 

União Brasileira de Mulheres – UBM 893 

 894 

 895 

 896 

Cons. Maurício dos Santos 897 

SINDINAPI 898 

 899 

 900 

 901 

Cons. Edneide Lopes do Espírito Santo 902 

AMEA 903 

 904 

 905 

 906 

Cons. Manoel Victor de Jesus 907 

FETIM/Ba 908 

 909 

 910 

 911 

Cons. Maria Antonia Santana Vieira 912 

ABACI 913 


