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ATA DA QUATRICENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 7 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVA-8 

DOR- CMS/SSA 9 

 10 

Salvador, 21 de Janeiro de 2015. 11 

 12 

Aos vinte e um dias do mês janeiro do ano dois mil e quinze, às quatorze horas 13 

e trinta minutos, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, 14 

localizado na Rua da Grécia, nº 03-A, Edifício Caramuru, 9º andar -  Comércio, 15 

Salvador/Bahia, foi realizada a Quadricentésima Sétima Reunião do Conselho 16 

Municipal de Saúde de Salvador, em caráter Extraordinário, com a seguinte 17 

pauta: 1. Inscrição de Chapas para Coordenação Executiva do CMS (Ges-18 

tão 2014/2016) e 2. Eleição e Posse da Coordenação Executiva do Conse-19 

lho Municipal de Saúde de Salvador, para o biênio 2014/2016. Após consta-20 

tação do quorum necessário para início da reunião, em segunda chamada, a 21 

Conselheira Izolda Souza Cardoso (A.M.S.N.U.) que estava presidindo a Me-22 

sa, deu inicio à reunião, saudando a todos e fez a leitura da pauta. Em seguida, 23 

com a ajuda da Secretária Executiva do Conselho, Jaqueline Almeida, convo-24 

cou os conselheiros para assinarem o Termo de Posse. Concluído esse pro-25 

cesso, realizou a chamada nominal dos conselheiros, constatou mais uma vez 26 

a presença e quorum necessário, prosseguiu com a leitura da convocação para 27 

a reunião: “Atendendo a deliberação do Pleno do Conselho Municipal de Saúde 28 

de Salvador – CMS/SSA, reunido em sua 406ª reunião ordinária, desse Colegi-29 

ado realizada em 06/01/2015, convocamos Vossas Senhorias para participa-30 

rem da 407ª reunião deste Colegiado, a se realizar dia 21 de janeiro de 2015, 31 

em caráter extraordinário com a primeira chamada às 14 horas e segunda 32 

chamada às 14:30, no Auditório de Secretaria Municipal de Saúde de Salvador 33 

– SMS, localizada à rua da Grécia,3 A Edifício Caramuru, 9º Andar. A pauta 34 

consta dos seguintes pontos: Inscrição de chapas para eleição da coordenação 35 

executiva do Conselho Municipal de Saúde de Salvador e o segundo ponto, 36 

eleição e posse da Coordenação Executiva do Conselho Municipal de Saúde 37 

de Salvador para o biênio 2014/2016. A comissão reunida no dia 26, decidiu 38 
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que isso seria os nossos únicos pontos de pauta.” Neste momento, a conse-39 

lheira interrompeu a leitura e  repetiu um trecho da convocação em função de 40 

uma sinalização por parte do pleno em função de baixa qualidade no áudio: “ 41 

Na reunião do dia 26, foi decidido que seria, o primeiro momento da reunião, a 42 

inscrição de chapas,e que seria dado meio hora para que os interessados ti-43 

vessem um tempo para, embora saibamos que já tem as conversas e tal, mas 44 

a gente resolveu que seria dado para inscrição de chapa meia hora. E foi dada 45 

meia hora para essa articulação, conversa, o que seja em relação aos segmen-46 

tos fazerem suas escolhas, indicações, formulações,ou seja o nome que der. E 47 

depois desta meia hora que a gente dá o tempo para essas inscrições, voltaria 48 

e a gente faria a leitura e votação nominal nas chapas de acordo com a inscri-49 

ção que chegarem até a mesa e um, dois três e assim sucessivamente. Temos 50 

o formulário aqui para os interessados, estarão aqui e terão esta numeração à 51 

medida que chegarem à mesa. Alguma dúvida ou alguma questão em relação 52 

ao processo que não tenha sido entendida?”. Neste momento, o Conselheiro 53 

Everaldo Braga (SINDSEPS) solicitou um esclarecimento, sinalizou que dese-54 

java relembrar o Regimento. Foi franqueada a palavra ao Conselheiro Everal-55 

do Braga (SINDSEPS). Neste momento Conselheiro José Silvino Gonçal-56 

ves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussu-57 

arana) tomou a fala e solicitou  o estabelecimento e controle do tempo de fala 58 

do Conselheiro Everaldo Braga (SINDSEPS) assim como de cada um. A 59 

Conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.), lembrou o tempo de fala segundo o 60 

regimento seria de três minutos. Além disso, alertou ao conselheiro que se ca-61 

da um viesse coordenar a mesa não ficaria elegante. Continuou passando a 62 

palavra ao Conselheiro Everaldo Braga (SINDSEPS). O mesmo  saudou a 63 

todos e prosseguiu com a seguinte fala: “ Eu  só gostaria de relembrar a todos 64 

o Artigo 17, que diz que os membros da coordenação executiva, no caso o pre-65 

sidente e toda a coordenação executiva, ela é eleita pela Plenária, e cada 66 

segmento tira o seu nome. Assim é feito também em todas as eleições de Con-67 

selho, para se eleger o Conselho Municipal de Saúde de Salvador  e o Estadu-68 

al e o Nacional, se reúne os seus segmentos e dentro dessa reunião vai tirando 69 

um membro para coordenação executiva de acordo com seu segmento. Então 70 

o segmento se reúne. E isso é para as Conferências, isso é para o que quer 71 

que seja do Conselho também paritário. E queremos lembrar também que 72 

qualquer pessoa ou cidadão, desde que ele seja servidor público ele não pode 73 
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representar um outro segmento que não seja o segmento do trabalhador.” Após 74 

a colocação do Conselheiro Everaldo Braga(SINDSEPS) , a Conselheira Izol-75 

da Cardoso continuou a condução da reunião e passou a palavra ao Conse-76 

lheiro Marcos Antonio Sampaio (Instituto Kutala N’Leeke), que solicitou uma 77 

Questão de Ordem. O Conselheiro solicitou que a Mesa fizesse a leitura na 78 

integra do Artigo citado pelo Conselheiro Everaldo Braga (SINDSEPS) ressal-79 

tou que houve respeito aos prazos, houve a convocação necessária, houve o 80 

tempo necessário, conforme foi defendido até pela Comissão na última reunião, 81 

na qual alguns conselheiros estavam requerendo o tempo. Sendo assim foi 82 

eleita uma Comissão Eleitoral, que se reuniu para pensar o processo, de forma 83 

isenta, já que nenhum membro da Comissão demonstrou ou se colocou no in-84 

teresse de se candidatar., então eu acho que não cabe mudar o jogo neste 85 

momento, mas que era preciso seguir o que estava estabelecido. Deste modo, 86 

solicitou à Mesa que fizesse o encaminhamento do tempo para inscrição de 87 

chapas, para que seja uma coisa muito mais ampla e ao final sejam apresenta-88 

das uma, duas, três, quatro ou quantas chapas acharem necessário. Com a 89 

palavra a Conselheira Izolda Souza Cardoso (A.M.S.N.U.) colocou que o en-90 

tendimento da mesa  seria de um consenso quanto ao prazo de trinta minutos 91 

para inscrição das chapas, mas ressaltou que a Mesa não iria interferir nem 92 

participar no processo assim como não faria membro da Comissão Eleitoral. 93 

Chamou atenção do Conselheiro Everaldo Braga (SINDSEPS)  quanto ao 94 

que diz o Regimento, no artigo que determina que cada Conselheiro teria direi-95 

to a apenas uma “Questão de Ordem”, não sendo possível portanto, atender a 96 

uma segunda solicitação. O Conselheiro Enádio Nunes Pinto (AACES) solici-97 

tou a palavra, sendo seu pedido acatado pela Mesa. Com a palavra, o conse-98 

lheiro saudou a todos e declarou desejar apenas, um esclarecimento para ver 99 

se havia entendido. Disse que a proposta do Conselheiro Everaldo Braga 100 

(SINDSEPS), que ele achou mais coerente e mais democrática, seria que cada 101 

segmento se reunisse e escolhesse seu representante para a Mesa Diretora. 102 

Questionou ao Pleno se essa seria a proposta diante da afirmativa por parte 103 

dos presentes, passou a palavra a Conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.)  104 

que lembrou, mais uma vez, que a Comissão propôs trinta minutos e que já 105 

estava sendo contada, para inscrição de chapas. Deixou claro, novamente, que 106 

a Mesa não iria intervir na metodologia de montagem das chapas. Cumpridos 107 

os trinta minutos para apresentação das chapas, as discussões foram retoma-108 
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das. A Conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) retomou a condução da Me-109 

sa e fez a leitura do Artigo 17 do Regimento Interno do Conselho Municipal de 110 

Saúde, que diz: “O Presidente do Conselho Municipal de Saúde do Salvador, 111 

assim como os demais membros da Coordenação Executiva, serão eleitos pela 112 

maioria do Conselho, em reunião Plenária de acordo com o que dispõe a 113 

Resolução n° 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e 114 

conforme a Lei Municipal n° 7.017, de 30 de junho de 2006.”.  A Conselheira 115 

fez a leitura da pauta, mais uma vez, e disse que, numa ação democrática, co-116 

mo é do seu habito e que todos conhecem, faria a leitura de todas as chapas 117 

apresentadas à Mesa. Desta forma fez a seguinte leitura: “Chapa 01: Marcos 118 

Sampaio,para Presidente, segmento de Usuários; Vice-presidente Dijalma Bas-119 

tos Rossi, segmento de Trabalhadores; Secretaria Geral: José Antonio Rodri-120 

gues, segmento de Gestor/Prestador; e Secretaria Adjunto: Rubiraci de Almei-121 

da, segmento de Usuários. - Chapa 02: Presidente: Everaldo Alves de Oliveira 122 

Braga, segmento de Trabalhadores da Saúde; Vice-presidente: Pr. Wilson 123 

Marques, segmento de Usuários; Secretaria Geral: José Antonio Rodrigues 124 

Alves, segmento Gestor/Prestador; e Secretário Adjunto: Conselheiro Josueli-125 

ton Jesus Santos, segmento de usuários de Saúde.”. A coordenadora da Mesa 126 

citou a chapa número três e disse que faria a leitura apenas por uma questão 127 

de democracia, visto que não haviam Conselheiros na sua composição: “Presi-128 

dente: Iracema, sem segmento indicado; Vice-presidente: Edmar, sem segmen-129 

to indicado; Secretário Geral: Maria Dilma, sem segmento indicado; e Secretá-130 

rio Adjunto: Silvano, sem segmento indicado.”. A Conselheira Izolda Cardoso 131 

(A.M.S.N.U.)  declarou que, a chapa número 03 não estaria apta a concorrer. 132 

Registrou que foi apresentada a Mesa, a inscrição do conselheiro Everaldo 133 

Braga para concorrer à vaga na Coordenação Executiva, enquanto indicado 134 

pelo segmento de Trabalhadores da Saúde. Ressaltou também que, o Secretá-135 

rio Municipal da Saúde estaria com o nome em duas chapas. O Conselheiro 136 

Everaldo Braga (SINDSEPS) pediu uma “Questão de Esclarecimento”, que lhe 137 

foi concedida pela Mesa. Com a palavra, o mesmo disse que um jogo tem que 138 

ter uma regra, e que não existe uma eleição de qualquer que seja o segmento 139 

sem regra. Disse que não se pode entrar num processo de eleição, no qual só 140 

após eleger sejam discutidas as regras. Disse mais uma vez que, um jogo pre-141 

cisa de uma regra, que seja clara e que sirva para todos, que não favoreçam a 142 

“A, B e C”, ou quem quer que seja. O Conselheiro disse ainda que, o próprio 143 
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Regimento que foi votado no ano passado por este Conselho, teve um erro 144 

muito grande porque não aplicou-se as regras. A Constituição do nosso país é 145 

feita para que ninguém burle ela. O Conselheiro ressaltou que as pessoas fize-146 

ram a inscrição de chapas, mas que o Regimento é omisso e não diz que deve-147 

ria ser por segmento. Mas, existe uma pratica dos Conselhos Nacional, Esta-148 

dual e Municipal e, inclusive também nos Conselhos Locais, que permite que 149 

cada segmento escolha seu nome para representar. O Conselheiro Everaldo 150 

Braga chamou atenção aos advogados presentes na Plenária, e disse que to-151 

dos sabem que quando não se têm uma regra, o Pleno maior garante que aqui-152 

lo que já é praticado seja transformado numa Lei. Questionou se o que ora es-153 

tava sendo colocado para inscrição das chapas era o anseio da maioria e do 154 

segmento que estava sendo representado. Dirigindo-se à coordenadora da 155 

Mesa disse que, por este motivo, antes da votação de chapas teria que se dis-156 

cutir as regras. Retomando a palavra, a Conselheira Izolda Cardoso 157 

(A.M.S.N.U.) disse que o processo havia sido de acordo com o que estabelecia 158 

o ponto de pauta, que foi enviado para todos os Conselheiros em tempo. Disse 159 

compreender a colocação do Conselheiro Everaldo Braga (SINDSEPS) e 160 

questionou ao Pleno se haveria alguma proposta em relação a essa continua-161 

ção, já que a Mesa tomou uma condução e o Conselheiro Everaldo Braga 162 

(SINDSEPS) fez uma segunda proposta. Houveram alguns questionamentos e 163 

discussões paralelas, não sendo possível fazer a transcrição, por conta do ex-164 

cesso de ruídos. Com isto, a coordenadora da Mesa disse achar melhor que 165 

ela se levantasse da mesa e todas as pessoas que estavam achando que iriam 166 

fazer a condução assumissem seu lugar, pois estava difícil continuar. Disse 167 

estar compreendendo a posição do Conselheiro Everaldo Braga (SIND-168 

SEPS), no que se refere às omissões, embora tenha consciência de que todos 169 

estiveram presentes no momento da votação do atual Regimento do CMS, e 170 

que não se lembra de nenhuma proposta de alteração e mudanças. Portanto, 171 

disse que tinha o entendimento de que os Trabalhadores estariam concordan-172 

do sobre a necessidade de ter regras, e que ela também entende isto. Porém, 173 

dificilmente uma Comissão consegue pensar em tudo, até porque não pararam 174 

os outros trabalhos. Então, se há propostas de qual vai ser o segmento e que 175 

seria necessário, só fazer se fosse colocado antes desse processo. Ressaltou 176 

que, no dia 06 de janeiro todos estiveram presentes e foi dado o tempo para 177 

fazer todas essas coisas. Então, já existia Regimento, já existiam todas essas 178 
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dúvidas. Desta forma a Conselheira colocou que, ou todos concordavam com 179 

algo que já havia sido definido, ou teria que começar tudo novamente. O Con-180 

selheiro Cléber Bispo (AACES) pediu a palavra, sendo sua solicitação acata-181 

da pela Mesa. Com a palavra, o conselheiro saudou a todos e se referiu à cha-182 

pa numero um, cujo candidato a Presidente era o Conselheiro Marcos Sampai-183 

o. Disse querer chamar atenção para o fato de que o representante do seg-184 

mento de Usuários não pode receber verbas públicas. O Conselheiro afirmou 185 

que na referida chapa haviam conselheiros que recebiam dinheiro público e por 186 

isto têm o direito de pedir impugnação. Mediante solicitação de algumas pes-187 

soas presentes no Pleno, o Conselheiro afirmou que o Conselheiro Marcos 188 

Antonio Sampaio (Instituto Kutala N’Leeke), recebe verba pública e pediu que 189 

o mesmo esclarecesse sobre isso. Retomando a palavra, a Conselheira Izolda 190 

Cardoso (A.M.S.N.U.) esclareceu que o questionamento seria referente à im-191 

pugnação ou não de chapa, antes da mesma ser votada. Foi concedida uma 192 

“Questão de Ordem” ao conselheiro Humberto Costa (A.M.S.N.U.), a pedido 193 

do mesmo, para esclarecer que, uma impugnação não pode ser feita antes de 194 

acontecer o pleito. A Conselheira Maria do Socorro Mendonça (SINDIMED) 195 

pediu uma “Questão de Ordem”, para colocar que, uma chapa só poderia ser 196 

impugnada após a eleição, mas um candidato pode ser considerado inelegível 197 

antes dele ser eleito. A Conselheira Edna Maria dos Santos (SINDSEPS) 198 

também pediu uma “Questão de Esclarecimento”, na qual afirmou ter provas da 199 

inelegibilidade do candidato da chapa 01, afirmando que o referido Conselheiro 200 

que se candidatou à presidência recebe verba de gabinete, não sendo nem 201 

servidor. Dando continuidade a condução, a coordenadora da mesa cedeu uma 202 

“Questão de Esclarecimento” ao Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sam-203 

paio (Instituto Kutala N’Leeke). Com a palavra, o conselheiro pediu a tranqüili-204 

dade de todos e disse ter visto o documento rolando pelo local. Pediu também 205 

respeito à sua pessoa, e que todos pudessem lhe ouvir. Afirmou respeitar a 206 

posição daqueles que se colocaram contrários à sua candidatura, pois acha 207 

que todos têm esse direito, pois o contraditório faz parte em qualquer momento 208 

da vida. O conselheiro disse que estava “doido” para que alguém colocasse 209 

esse ponto na reunião, porque estava querendo processar algumas pessoas, 210 

visto que há tempo vêm sendo vítima de algumas calúnias, ressaltando que 211 

sempre pega os documentos da Lei, para ler, entender e até para verificar se 212 

há alguma ilegalidade, para não expor os nomes das pessoas equivocadamen-213 
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te, pois alguns estragos podem trazer prejuízos à vida das pessoas durante o 214 

resto da vida. Citou que o que tem escrito na Lei é que: “...não podem repre-215 

sentar Usuários e Trabalhadores, detentores de cargos de confiança na gestão 216 

do SUS...”. Com isto, afirmou não possuir nenhum cargo na gestão do SUS e 217 

nem no Município, Estado ou Ministério da Saúde. Disse que a segunda coisa 218 

que a Lei diz é que: “...as entidades que recebem ou tem convênio com o SUS, 219 

não podem representar Usuários, porque são consideradas Prestadores..”. Es-220 

clareceu que havia uma prática em que os Prestadores Filantrópicos achavam 221 

que eram Usuários e ocupavam a vaga desse segmento. Por isso, o Conselho 222 

Nacional de Saúde aprovou uma Resolução que impede essa prática. O Con-223 

selheiro Marcos Antonio Sampaio (Instituto Kutala N’Leeke) disse não querer 224 

entrar numa discussão pessoal, porque seu pai lhe ensinou algo muito sério 225 

que é não brincar com a dignidade das pessoas. Afirmou nunca ter praticado 226 

um ato ilícito, disse que gostaria de desafiar os companheiros que lhe fizeram 227 

essa acusação, mas ressaltou que não existe nada mais vergonhoso do que 228 

esse tipo de “golpe baixo”. Ressaltou que não pode valer tudo para se chegar a 229 

um processo de poder que não é individual, mas sim coletivo. Não pode esse 230 

tipo de rasteira, esse argumento. Disse que independente do tipo de inscrição 231 

de chapa, quem decidiria era o Pleno. Continuou chamando a atenção de todos 232 

para que olhassem para a “cara” das pessoas que estavam lhe acusando. A-233 

firmou tratar-se de pessoas que, no CMS, só contribuem para que esse espaço 234 

seja de conflito, e que a guerra deveria ser declarada contra um inimigo que 235 

não estaria presente, mas do lado de fora, pois todos que ali estavam eram 236 

preocupados com o SUS. Pediu à Mesa que encerrasse a “delonga” e as dis-237 

cussões e encaminhasse para um processo de escuta de cada Conselheiro. E 238 

disse também que, quando saiu de casa para esse processo de eleição, estava 239 

preparado para algo que, segundo ele, todos os presentes deveriam estar, que 240 

é que independente do resultado final estará presente no CMS todos os dias 241 

para construir. Novamente com a palavra, o Conselheiro Enádio Nunes (AA-242 

CES) disse que nesta tarde de quarta feira, já houve muito desgaste. Ressaltou 243 

a importância da disputa, até porque acredita que muita permanência no poder 244 

gera vícios e estes precisam ser sanados. Ressaltou que o Conselheiro Mar-245 

cos Antonio Sampaio (Instituto Kutala N’Leeke) colocou uma coisa muito 246 

bem, que seria a questão do princípio e do respeito. Completou dizendo que 247 

todos devem ser respeitados sim, mas antes, todos têm que ser verdadeiros, 248 
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pois é muito fácil pegar o microfone e falar palavras belas para encantar todo 249 

mundo. Disse que o que lhe dói é saber o que acontece pelo subterrâneo. O 250 

Conselheiro afirmou que, pessoas que estavam ali presentes haviam sido coa-251 

gidas para votar, por forças externas. Falou ainda que, se ele estivesse men-252 

tindo, gostaria que pessoas ali, que tivessem coragem, dissessem que não. 253 

Completou afirmando saber como são os bastidores políticos, e que, por isso, 254 

ele estaria apoiando a outra chapa, encabeçada pelo Conselheiro Everaldo 255 

Braga (SINDSEPS), por achar que não pode uma direção do Conselho ser 256 

manipulada por forças externas. Finalizou colocando seu repúdio em relação a 257 

isto, mas disse que gostaria de lançar uma proposta, até porque o princípio de 258 

tudo é o princípio de tudo estar correto. Pediu que todos refletissem na sua 259 

proposta, que na verdade é a seguinte pergunta: “vocês acham que uma chapa 260 

está completa com uma pessoa ausente?”. Portanto, segundo o Conselheiro, 261 

tanto a chapa 01, quanto a chapa 02 estão inelegíveis, porque, por exemplo, o 262 

Secretário Municipal de Saúde não estaria presente e o seu suplente não pode-263 

ria participar. Afirmou, novamente, que as duas chapas estavam inelegíveis. 264 

Concluindo, reafirmou sua proposta que foi de declarar inelegíveis as duas 265 

chapas. O Conselheiro Fábio Ferreira (Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento 266 

de Pirajá) pediu a palavra para apresentar uma reflexão. Disse que todos esta-267 

riam presentes para discutir uma questão do Conselho Municipal de Saúde, 268 

que é estar em defesa do SUS. Portanto, não poderia deixar as questões pes-269 

soais e políticas reinar nesse ambiente, pois o que estamos percebendo a cada 270 

dia é justamente esse jogo político e pessoal. O Conselheiro disse ainda que, 271 

não lhe interessava quem irá estar à frente da Mesa, mas que defenda o que 272 

está posto ali, que é justamente o Estatuto do Conselho Municipal de Saúde. 273 

Falou que já que as duas chapas apresentadas estão inelegíveis, propôs que 274 

fosse revisto o processo e convocado um outro momento para que as chapas 275 

fossem apresentadas legalmente, para que possamos discutir. Ressaltou que, 276 

enquanto o CMS está sem Presidente, as pessoas estão lá fora sofrendo e a-277 

guardando nossas decisões. O Conselheiro Nestor Neto (SMS) pediu uma 278 

“Questão de Ordem”, sendo esta concedida pela Mesa. Com a palavra, o Con-279 

selheiro saudou a todos e disse que, um pouco da angústia de todos os pre-280 

sentes, deveria continuar em fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, agos-281 

to, setembro, outubro, novembro e dezembro, e até o final do período. Disse 282 

que é visto esse calor, mas com o passar do tempo as pessoas se ausentam 283 
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do processo. Informou que, nesta data, o Secretário, por uma circunstância do 284 

poder público, que é a eleição nacional do Conselho de Secretários Municipais 285 

de Saúde - COSEMS, e o Nordeste têm um candidato que está disputando. E 286 

por uma questão de determinação ele não pode passar o voto por Procuração 287 

e, por isso, teria que estar em Brasília para eleição do COSEMS. Ressaltou 288 

estar representando o Secretário e disse acreditar que não há nenhum tipo de 289 

dificuldade, mas caso houvesse, deveria ser colocado em votação para que o 290 

Pleno decidisse. Completou afirmando que, todos sabem que o Secretário Dr. 291 

José Antonio Rodrigues é muito participativo e acompanha todos os proces-292 

sos, nunca tendo se furtado de participar de nenhuma reunião, e, efetivamente, 293 

se a decisão do Pleno for de entender que a ausência dele, em virtude de uma 294 

eleição nacional do COSEMS, pode ser impeditiva para que ele continue fa-295 

zendo parte da Coordenação Executiva do CMS, isto será respeitado e se co-296 

locará a disposição para concorrer à vaga no lugar do Secretário. Com a pala-297 

vra, o Conselheiro Everaldo Braga (SINDSEPS) disse achar muito importante 298 

o Nordeste conseguir chegar a uma posição diante das outras regiões do país. 299 

Porém, o Pleno do CMS não pode votar, no caso, uma coisa que não é peculi-300 

ar. E não pode se candidatar estando ausente independente do Pleno querer 301 

ou não. Ressaltou que seria importante se o Conselheiro Nestor Neto (SMS) 302 

pudesse participar, mas, também, o suplente não pode participar. O Conselhei-303 

ro lembrou que o Conselheiro suplente pode apenas votar na ausência do titu-304 

lar. Portanto, diante dessas propostas, colocou que, como ambas as chapas 305 

estão com sua problemática, nada melhor do que as propostas apresentadas 306 

por ele e pelo Conselheiro Fábio Ferreira (Núcleo de Apoio ao Desenvolvi-307 

mento de Pirajá). Reforçou sua proposta pedindo que o segmento decida, pois 308 

nada mais justo do que a pessoa que vá representar aquele segmento na Co-309 

ordenação Executiva seja referendada pelo seu segmento. Retomando a pala-310 

vra para prosseguir a condução dos trabalhos, a Conselheira Izolda Cardoso 311 

(A.M.S.N.U.), disse que, após todas as ponderações, a Mesa entende que a 312 

proposta deveria ser passada para a Plenária. Esclareceu que as propostas 313 

dos Conselheiros Enádio Nunes Pinto (AACES) e Everaldo Braga (SIND-314 

SEPS) eram de que não haveria como realizar a eleição sem o Secretário de 315 

Saúde, e que o Conselheiro Nestor Neto (SMS) pediu que fosse colocado 316 

para o Pleno votar acerca da inelegibilidade ou não. Disse também não haver 317 

Regimento, Legislação e nenhum respaldo legal que diga que a ausência de 318 
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uma pessoa seja impedimento para eleição. A coordenadora da Mesa tentou 319 

continuar sua fala, mas foi impedida por vários presentes que falavam ao 320 

mesmo tempo, não sendo possível fazer a transcrição do áudio das falas des-321 

sas pessoas devido ao excesso de ruídos. A Conselheira chegou a declarar 322 

que suspenderia a reunião por conta da desordem. Registrou que não se trata-323 

va de uma reunião de pessoas políticas, civilizadas, e que entendem que o 324 

Conselho está sem Mesa Diretora. Se há problemas legais terá que ser remeti-325 

do para a Plenária, a fim de que ela decida se as chapas são inelegíveis ou 326 

não. Com a palavra, a Conselheira Maria do Socorro Mendonça (SINDIMED) 327 

que solicitou uma “Questão de Ordem”. Declarou que havia entendido que, fo-328 

ram apresentadas duas propostas: a do Conselheiro Nestor Neto (SMS), que 329 

mesmo que a chapa estivesse inelegível fosse colocado para o Pleno para que 330 

fosse decidido se é inelegível ou não. E a segunda proposta ; foi do Conse-331 

lheiro Everaldo Braga (SINDSEPS), que se referiu ao caso das duas chapas 332 

estarem inelegíveis, cada segmento deveria indicar o seu candidato a formar 333 

uma única chapa para o Conselho Municipal de Saúde. Que o que ela enten-334 

deu é que tem duas propostas, que não tem só uma, que uma anula a outra, 335 

que vai botar em votação, ressaltou que quem votar em uma, estaria sabendo 336 

que estaria anulando a outra, ressaltou a necessidade de atenção da plenária 337 

no momento da votação. A Conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) ressal-338 

tou que já havia entendido as propostas e que já havia colocado. Passou a pa-339 

lavra para o Conselheiro Ednésio Oliveira de Jesus (Ministério da Saúde) 340 

para uma “Questão de Ordem”.  Depois de cumprimentar os presentes buscou 341 

esclarecer dois pontos da discussão em pauta: “O enquadramento regimental 342 

ou enquadramento legal para proposta de inelegibilidade da chapa; que se em 343 

havendo ausência desse embasamento legal; a omissão do regimento, obvia-344 

mente que isso deve ir para a plenária decidir, é isso que eu estou entendendo 345 

também. Então, estamos nesse momento de decisão.” Concluída sua fala a 346 

Conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) retomou a palavra, agradeceu ao 347 

Conselheiro pela colaboração e segui informando que o Conselheiro Enádio 348 

Nunes Pinto (AACES) solicitou uma “Questão de Esclarecimento”: Antes de 349 

passar ao Conselheiro a mesma declarou que as pessoas devem ser mais tole-350 

rantes e compreender que um processo desses é muito sério para se ir pas-351 

sando o rolo compressor em cima de alguém.  O Conselheiro Enádio Nunes 352 

Pinto  (AACES) tomou a palavra e declarou que antes de qualquer votação, 353 
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fosse realizada por cada um, deveria fazer uma consulta no seu consciente que 354 

pode ser até legal, porém, que é imoral uma pessoa pleitear um cargo e não 355 

estar presente. Continuou solicitando que o pleno avaliasse esse fato com bas-356 

tante sensibilidade não usando a emoção e sim a razão. Concluiu declarando 357 

que considera o COSEMS importante, porém o Conselho é tanto quanto. Em 358 

seguida a Conselheira Izolda Cardoso retomou a fala declarou que: ”Manten-359 

do a postura com um processo bem difícil de democracia eu entendo que já foi 360 

colocado todas as variantes, todas as posições. Então para que a gente dê um 361 

fim, ou continuidade ou o que seja, é preciso consultar o plenário para enten-362 

demos que as duas chapas são inelegíveis. Se entendemos isso”. Neste mo-363 

mento ocorreram várias manifestações não sendo possível a transcrição das 364 

mesmas pelo excesso de ruído no local. A Conselheira Izolda Cardoso conti-365 

nuou declarando que, caso continuassem as manifestações causando tumulto, 366 

a mesa encerraria a reunião. Pois não estava sendo possível, apesar de suas 367 

tentativas de democraticamente permitir as manifestações e colocações, pois 368 

essa é a sua prática costumeira, porém, não permitiria excessos. A mesma 369 

descreveu para o pleno a proposta do Conselheiro Nestor Neto que seria a 370 

avaliação do mesmo se acha/ acredita que as chapas estão ou não inelegíveis 371 

ou não. A mesma declarou que como não dispõe de legislação que diga que 372 

sim ou que não, a proposta do Conselheiro é colocar para o pleno. Declarou 373 

que, tudo que não houver lei dizendo, nem regimento, nem nenhuma norma, 374 

deve ser o pleno que decide, pois o mesmo é soberano sobre qualquer coisa 375 

que não esteja decidida ou resolvida legalmente. Ressaltou que votariam os 376 

titulares e os suplentes cujos titulares estiverem ausentes. Informou que a Se-377 

cretária Executiva, senhora Jaqueline Almeida realizaria a chamada e a vota-378 

ção seria a seguinte: Sim ou não da inelegibilidade das chapas. Após esta de-379 

claração não foi possível mais transcrever pois houveram alguns questiona-380 

mentos e discussões paralelas, não sendo possível fazer a transcrição, por 381 

conta do excesso de ruídos. A Conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) re-382 

tomou a condução declarando que estava tentando elaborar um processo de 383 

votação: Se duas chapas estariam com o mesmo nome inelegível, a votação 384 

seria: Estão as chapas inelegíveis ou não estão inelegíveis. Mais uma vez se 385 

tornou impossível a transcrição, por conta do excesso de ruídos.   A Conse-386 

lheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) mais uma vez retomou a condução da re-387 

união e questionou se poderia retomar a votação ou se teria que cancelar a 388 
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reunião, devido às manifestações inadequadas e desrespeitosas durante a 389 

mesma. A Secretária Executiva Jaqueline Almeida, iniciou a chamada nominal 390 

para a votação. Concluída a votação com quatorze votos, a plenária decidiu 391 

que as chapas não estão inelegíveis, os votos sim, estão inelegíveis foram 392 

seis, e duas abstenções. Concluída a votação a Conselheira Izolda Cardoso 393 

(A.M.S.N.U.) retomou a condução da reunião e declarou que esperava que di-394 

ante da decisão democrática dos presentes, que a reunião transcorresse da 395 

mesma forma tranqüila, que passaria agora, ao processo de votação das cha-396 

pas, uma vez que, foi considerada que as chapas podem ser votadas. Logo 397 

após esta fala, mais uma vez se tornou impossível a condução, por conta do 398 

excesso de protestos e ruídos. A conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) re-399 

tomou a fala e declarou que, entendia que a mesma conseguiu até o momento 400 

conduzir o processo até aquele momento, com calma, tolerância e respeito a 401 

todos, que a partir daquele momento estaria em processo de votação e que 402 

não admitiria desrespeito à mesa, ou a pessoas presentes. O Conselheiro E-403 

veraldo Braga (SINDSEPS) tomou a palavra e declarou que havia uma pro-404 

posta que não foi votada. Conselheira Izolda Cardoso esclareceu ao conse-405 

lheiro que a sua proposta seria votada caso as chapas fossem consideradas 406 

inelegíveis. Logo após esta fala, mais uma vez se tornou impossível a transcri-407 

ção, por conta do excesso de gritos e manifestações a favor do encerramento 408 

da reunião, por parte de conselheiros e demais participantes, não conselheiros. 409 

Diante das manifestações de desrespeito à mesa, a Conselheira Izolda Car-410 

doso (A.M.S.N.U.)  retirou-se da mesa e da condução do processo e o Conse-411 

lheiro Ednésio Oliveira de Jesus (Ministério da Saúde) realizou uma tentativa 412 

de condução, dizendo não poder acreditar que esse seja o nível de comporta-413 

mento de Conselheiros do município de Salvador. Foi nítido o propósito de al-414 

guns conselheiros e de muitos participantes em fazer bagunça e tumultuar a 415 

reunião. Porém, diante da impossibilidade de manutenção da ordem e por uma 416 

questão de respeito à Comissão de Eleição, declarou encerrada a reunião. Eu, 417 

Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de 418 

lida e aprovada será assinada pelos presentes.   419 

Salvador, 21 de janeiro de 2015. 420 

 421 

 422 

Cons. Nestor Neto  423 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS 424 
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