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ATA DA QUATRICENTÉSIMA VIGÉSIMA SETIMA REUNIÃO  8 

ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  9 

SALVADOR – CMS/SSA 10 

Salvador, 13 de Julho de 2016. 11 

 12 

Aos treze dias do mês de julho 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 Sétima reunião do Conselho Municipal de Saúde, convocada em cará-16 

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

Apresentação de Atas; 3) Encaminhamentos sobre o Parecer do Relatório 18 

Anual de Gestão da SMS – RAG 2015 e 4) Convocação do Secretário Mu-19 

nicipal da Saúde para apresentar a atual situação orçamentária e financei-20 

ra da Secretaria Municipal da Saúde. A reunião foi aberta pelo Conselheiro 21 

Dijalma Bastos Rossi (SINDSAÚDE/Ba), Vice-presidente do Conselho Munici-22 

pal de Saúde, que assumiu a presidência após afastamento do Presidente, 23 

Conselheiro Marcos Antonio Sampaio (Instituto Kutala N’Leeke). Constatado o 24 

quórum, o Presidente abriu à reunião, em segunda chamada. Antes de dar iní-25 

cio ao ponto de pauta dos Informes, o Presidente convidou os seguintes Con-26 

selheiros a tomar Posse: Ubirací Matildes de Jesus, representante da Secreta-27 

ria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB; Rogério Dantas e Jovenildo de A-28 

raújo, ambos representantes do Sindicato dos Servidores da Prefeitura Munici-29 

pal do Salvador – SINDSEPS; Maria Antonia Santana Vieira e Jorge Ferreira, 30 

ambos representantes da Associação Baiana para Cultura e Inclusão – ABACI. 31 

Porém, ressalta-se que, apenas o representante titular do SINDSEPS, Rogério 32 

Dantas, e a representante titular da SESAB, Ubirací Matildes, estiveram pre-33 

sentes e assinaram o Termo de Posse. Dando continuidade, o Presidente, 34 

Cons. Dijalma Rossi fez uma nova conferência do quórum, chamando os Con-35 
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selheiros nominalmente, onde constatou-se as presenças das seguintes repre-36 

sentações: Cons. Roberta Cristina Araújo – SEMPS, Cons. Ubirací Matildes de 37 

Jesus – SESAB, Cons. Maria Laura Fontes - Ministério da Saúde, Cons. Elza 38 

oliveira – SINDHOSBA, Cons. Dijalma Rossi - SINDSAÚDE/Ba, Cons. Rogério 39 

Dantas – SINDSEPS, Cons. Ivea Carolina Santiago - ABO/Ba, Cons. Izolda 40 

Cardoso – AMSNU, Cons. Antonio Marcos Sampaio - Conselho de Moradores 41 

do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias, Cons. Rubirací de Almeida – UBM,  42 

Cons. José Silvino Gonçalves - Pastoral do Idoso, Cons. Maurício dos Santos – 43 

SINDINAPI, Cons. Pedro Reis – UNEGRO, Cons. Edneide do Espírito Santo – 44 

AMEA, Cons. Ilton Reis – CEAPLER; Cons. Kátia Baldini – NASPEC e Cons. 45 

Manoel Victor – FETIM/Ba, contabilizando um total de dezesseis Conselheiros. 46 

O Presidente iniciou os Informes, colocando que a Coordenação Executiva 47 

deste Colegiado encontra-se com uma vacância na representação do segmen-48 

to de usuários, necessitando que seja providenciada sua recomposição. Neste 49 

sentido, convocou o segmento de usuários do CMS para fazer um dialogo, pos-50 

teriormente, e apresentar um nome para recomposição da Mesa. O Conselhei-51 

ro Antonio Marcos Almeida Sampaio (Conselho de Moradores do Alto do Cru-52 

zeiro de Cosme de Farias) solicitou uma Questão de Ordem, que lhe foi conce-53 

dida, e disse achar que há um equivoco. Pediu que fosse consultado o Regi-54 

mento, afirmando que este não fala que o conselheiro que se licenciar, por 55 

qualquer motivo que seja, deixa de ser Conselheiro. Mas, segundo o Conse-56 

lheiro, ele (o Conselheiro licenciado) permanece no Conselho, conforme Regi-57 

mento que fala que “no impedimento do Presidente, o Vice-presidente assu-58 

me”. Ressaltou que o Regimento não prevê que tenha que ser feita uma elei-59 

ção de usuário para recomposição do lugar que está vazio na Mesa, mas, pon-60 

derou que, na verdade, o lugar não estaria vazio, pois há um impedimento le-61 

gal. Pontuou que esse impedimento legal poderia ser por conta de uma licença 62 

particular, por uma questão de saúde ou alguma outra coisa. Finalizando, re-63 

forçou que há um equívoco, e que acha que não há necessidade de fazer isso, 64 

pois estaria ferindo até o direito de outros Conselheiros. Disse que a crítica 65 

aumentaria um pouco mais, pois acha que tem que rever a questão de que, 66 

todos os Conselheiros que se licenciaram, mas que a Entidade não pediu mu-67 

dança de representação, estes não deveriam sair do grupo do Conselho (refe-68 

re- se ao grupo do whatsap), já que apesar de terem pedido licença do Conse-69 

lho, permanecem com o status de Conselheiro licenciado. Apresentou uma su-70 
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posição dizendo que é preciso levar numa lógica de um Sindicato ou de qual-71 

quer outra instituição, porque, no momento em que o Presidente, o Conselheiro 72 

ou quem quer que seja pedir licença por um impedimento, ele continua fazendo 73 

parte desse corpo (o Conselho), mas, com esse impedimento legal que o Re-74 

gimento já supre a necessidade sem precisar eleger um usuário para recompor 75 

à Mesa. O Conselheiro disse se lembrar da fala do conselheiro Enádio Nunes 76 

Pinto, e que faria desta, a sua fala. Reforçou que tem que fazer rezar o Regi-77 

mento e, não tentando criar...(inaudível). Ressaltou não estar se referindo à 78 

pessoa do Conselheiro Dijalma, mas sim para o Pleno, que deve tomar cuidado 79 

de não criar algumas coisas que o próprio Regimento já define tudo isso. reto-80 

mando a palavra, o Presidente disse que, com relação ao tema discutido, to-81 

mou algumas providências para fazer com quê tenhamos um parecer da Procu-82 

radoria Jurídica, até por conta do próprio Regimento, que, também, garante 83 

que todas as decisões dessa Mesa devem ser paritárias.  Portanto, subenten-84 

de, ainda sem o parecer da Procuradoria, que a Mesa Diretora do CMS, nesse 85 

momento, não se encontra paritária, por constar apenas os segmentos dos tra-86 

balhadores, em parte dos usuários e da gestão. Sendo assim, para garantir a 87 

continuidade da reunião, sugeriu aos nobres Conselheiros que avaliassem da 88 

seguinte forma: se não acatam a discussão para a eleição de um nome, aguar-89 

daremos um parecer da Procuradoria Jurídica e, posteriormente, na próxima 90 

reunião, teremos essa definição. Concluindo, o presidente disse que, na verda-91 

de, quer que se tenha a garantia que as decisões da atual mesa, junto com o 92 

Pleno, sejam auferidas dentro do limite da garantia da legalidade. O Conselhei-93 

ro Antonio marcos Sampaio solicitou uma Questão de Esclarecimento, que lhe 94 

foi concedida pela Mesa. O mesmo reportou-se ao Presidente Dijalma Rossi, 95 

afirmando que não caberia fazer esse tipo de discussão e questionando para 96 

que cargo da Coordenação Executiva seria designado esse membro eleito pelo 97 

segmento de usuários. O Conselheiro afirmou, mais uma vez, que não se trata 98 

de uma vacância de Mesa, mas, sim, de um impedimento legal. Disse que o 99 

nosso Regimento só diz que “...o Pleno resolve os casos omissos...”, e disse, 100 

mais uma vez, que é necessário tomar cuidado para não criar...(inaudível). Dis-101 

se concordar com a sugestão apresentada pelo Presidente, já que o mesmo 102 

sugere dessa forma, mas pediu o cuidado para não estar criando uma situação 103 

de golpe. Ressaltou que estará sendo eleito mais um membro para a Mesa e 104 

esse membro não pertence à Mesa, visto que não existe uma eleição de Mesa 105 
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Executiva. E, não há nenhuma razão de substituição de membro da Mesa, 106 

desde quando o Regimento fala do impedimento legal. Com a palavra, o Con-107 

selheiro José Silvino (Pastoral do Idoso) saudou a todos e todas e reportou-se 108 

ao Presidente, solicitando que o mesmo submetesse à apreciação do Pleno a 109 

proposta de transferir seu tempo de fala ao Conselheiro licenciado marcos An-110 

tonio Sampaio. Atendendo à solicitação do Conselheiro, o Presidente Dijalma 111 

Rossi submeteu a proposta ao Pleno e sem manifestações opostas a mesma 112 

foi aprovada. Com a palavra, o Conselheiro licenciado Marcos Antonio Sam-113 

paio disse estar se pronunciando como Marcos, cidadão de Salvador. Ressal-114 

tou ter entregado um ofício ao CMS pedindo sua licença, tanto como Conse-115 

lheiro, quanto como Presidente, no período de trinta de junho a três de outubro 116 

do ano dois mil e dezesseis.  Disse que gostaria de sinalizar para as pessoas 117 

que, teria que haver neste CMS, minimamente, uma relação bastante harmoni-118 

osa e no caráter de respeito. Ressaltou ter feito uma transição bastante respei-119 

tosa e tranqüila com o Conselheiro Dijalma Rossi. Colocou que o Regimento 120 

Interno fala do afastamento do membro do Conselho, quando for se candidatar 121 

a qualquer cargo eletivo, com antecedência de três meses. E, a contar da data 122 

do licenciamento, seu suplente irá representá-lo. Pontuou que, quando vai para 123 

a questão da Mesa, que alguns estão colocando como omisso, e pede ao Pre-124 

sidente que a gente não copie o que há no país, pois fica feio se isto acontecer. 125 

Citou que sabe que isso não está partindo do Presidente, mas quando a gente 126 

vai para a função específica de cada membro da Mesa, está escrito: “compete 127 

ao Vice-presidente substituir o Presidente em seu impedimento...(inaudível”. 128 

Continuando, disse que a legislação pede que ele se licencie da sua função 129 

durante um determinado período, igual ao que ocorre em qualquer instituição 130 

ou sindicato quando o presidente se afasta. Desta forma, automaticamente, 131 

passando esse período, o mesmo retorna para a função que ele ocupava. Re-132 

portando-se ao Presidente Dijalma Rossi, disse que, naquele momento, que se 133 

licenciou o Regimento já salvaguarda qual é a pessoa que lhe substitui, visto 134 

que encontra-se com um impedimento legal, conforme a legislação diz. Finali-135 

zando, disse que acredita que na tarefa em que está terá êxito e vitória. Mas, 136 

caso essa for uma decisão que o Pleno tome, não aceitaria injustiça, pois com-137 

bate este ato em qualquer lugar. Afirmou que o caminho da judicialização não é 138 

um bom caminho e acha que é preciso ter a tranqüilidade de tocar isso. Colo-139 

cou que, quem está tentando colocar isso na cabeça do Presidente, em exercí-140 
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cio, e na cabeça dos Conselheiros, está fazendo uma armadilha, uma falácia, 141 

pois não há vacância, mas há um licenciamento temporário e um impedimento 142 

da Lei, onde no próprio Regimento diz que: “nos impedimentos legais do Presi-143 

dente...”. Porque, ainda, que o Presidente do Conselho tivesse renunciado ou 144 

tivesse se afastado do cargo, o Vice-presidente não assumiria. Mas, teria que 145 

haver uma nova eleição para escolher, pois o Vice-presidente só assume nos 146 

impedimentos legais. Concluiu agradecendo a todos por ter cedido o espaço 147 

para que pudesse dar os esclarecimentos. Com a palavra, o Presidente Dijalma 148 

Rossi registrou que gostaria de dizer para Marcos e os demais que, o fato de 149 

fazer uma consulta não significa dizer que irá se judicializar  nada. E, para se 150 

cumprir algo corretamente, deve-se procurar as devidas instâncias que pode-151 

rão, também, nos respaldar, tanto para o aspecto dos pensamentos dos com-152 

panheiros que estão contrários a ação que foi tomada, quanto ao aspecto que 153 

foi posto aqui. Portanto, o objetivo não é desmerecer ninguém, mas é exata-154 

mente para que tenhamos as garantias legais. Com a palavra, a Conselheira 155 

Ubiraci Matildes de Jesus (SESAB) saudou a todos e a todas e disse que inicia 156 

sua atuação num momento importante para a vida do Conselho Municipal de 157 

Saúde. Pediu a atenção do Conselheiro licenciado Marcos Antonio Sampaio, 158 

para que este pudesse entender o que ela iria colocar. Pediu a paciência dos 159 

presentes, tendo em vista que a acústica do espaço é muito ruim, para que 160 

fosse possível fazer uma discussão administrativa, tranqüila, pois é o seu en-161 

tendimento. Disse que, antes de ser representante da SESAB, também já foi 162 

Conselheira Nacional de Saúde e viveu situações semelhantes a esta e, neste 163 

sentido, tem respaldo e gostaria de dar um encaminhamento. A Conselheira 164 

esclareceu que, todas as vezes que há um impedimento legal de um conselhei-165 

ro ou conselheira, a recorrência é a substituição dele. E, a Mesa Diretora é um 166 

órgão diretivo do CMS e não pode trabalhar, judicialmente, incompleta. Neste 167 

sentido, não vê nenhuma preocupação e, gostaria de saber do Conselheiro 168 

licenciado Marcos Sampaio qual seria a preocupação, pois não vê nenhum im-169 

pedimento de eleger neste Colegiado um representante dos usuários para 170 

compor à Mesa Diretora. Ressaltou que não estamos aqui em grupo de ami-171 

gos, mas estamos num Colegiado que tem legitimidade jurídica, que é o primei-172 

ro órgão depois do Conselho Estadual de Saúde. Por isto, não podemos correr 173 

o risco de funcionar de forma capenga e ilegal. Deste modo, propôs que pu-174 

déssemos aprovar uma substituição provisória, até que esta discussão seja 175 
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amadurecida, para que seja explicito para todas as pessoas e todos fiquem 176 

sabendo o que está acontecendo. Portanto, propôs fazer essa transição de um 177 

usuário na Mesa, até porque esta não pode funcionar incorreta, porque isto 178 

poderia levar a um processo de judicialização. Ressaltou que, qualquer pessoa 179 

da sociedade civil, inclusive ela como prestadora, poderá indiciar o Conselho 180 

se este estiver funcionando com a Mesa ilegal. Reforçou que a Mesa não pode 181 

ser ilegal, pois ela é um reflexo da representação do conselho. Ratificou sua 182 

proposta dizendo que seu encaminhamento é que seja eleito um usuário, até 183 

estes três meses de impedimento do Conselheiro licenciado Marcos Sampaio, 184 

para que a Mesa não funcione de forma ilegal. Com a palavra, o conselheiro 185 

José Silvino disse que, ouvindo a experiência da Conselheira Ubiraci Matildes 186 

de Jesus, que traz uma boa reflexão do Conselho Nacional, sua proposta é 187 

justamente no sentido de que o Conselheiro (refere-se ao Conselheiro licencia-188 

do Marcos Sampaio) tenha o afastamento garantido até o dia três de outubro. 189 

Portanto, propõe o estabelecimento de um calendário de hoje até o dia três de 190 

outubro. E, a partir do dia três de outubro, certamente Marcos não retornará 191 

para o CMS, pois com certeza será eleito, mas poderá vir para cumprir os três 192 

meses até a posse. Neste sentido, a partir do dia três de outubro o Pleno toma 193 

uma outra decisão. Com a palavra, o Conselheiro Pedro reis saudou a todos e 194 

todas e disse que, sobre a Lei Eleitoral, este é um espaço público, dentro de 195 

um órgão público. Portanto, entende que, o Presidente licenciado não poderia 196 

estar presente porque, isto, o torna até inelegível. E, porque o mesmo não po-197 

de estar nas instâncias que ele tem poder de mando e, choca com a Mesa que 198 

aqui se encontra e quer regularizar a Coordenação Executiva. Reportou-se ao 199 

Presidente Dijalma Rossi e disse que, até para não inviabilizar a candidatura do 200 

companheiro (refere-se ao Conselheiro licenciado Marcos Sampaio), gostaria 201 

que fosse consultada a legislação do TER a respeito disso. Disse que entende 202 

que, até o momento, já sendo pré-candidato, o conselheiro licenciado Marcos 203 

Sampaio não poderia estar neste espaço publico. Finalizou ratificando seu pe-204 

dido de que seja feita uma consulta a legislação do TER, até para que não se-205 

jam suscitadas duvidas neste espaço. Com a palavra, a conselheira Edneide 206 

do Espírito Santo (AMEA) saudou a todos e todas e disse fazer suas as pala-207 

vras da Conselheira Ubiraci de Jesus, porque chegou ao CMS num momento 208 

em que não sabe tanto o que está acontecendo, mas já pode perceber que pa-209 

rece estar em guerra. A Conselheira disse ser usuária de saúde mental, repre-210 
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sentando a Associação Metamorfose Ambulante, e tinha alguém que a antece-211 

deu nesta representação, que levava o que era discutido para a entidade. Res-212 

saltou que estava a três meses dentro de casa, trancada, presa, com depres-213 

são. Pontuou que está neste espaço para ouvir e que, quando tem bastante 214 

gente falando, não consegue ouvir e, entende que não precisa saber tudo de 215 

uma vez. Ressaltou que todos aqui são companheiros, estão lutando, mas ca-216 

da um tem seu individualismo, tem seu espaço a ocupar, tem algo a fazer. Dis-217 

se ter gostado da fala do conselheiro Pedro Reis (Pedro Pirajá), pois sabe se 218 

expressar muito bem. Colocou que não é tão correto as pessoas que estão o-219 

cupando um espaço político nesse momento, estar se fazendo presentes de 220 

alguma forma. Mas, se estiverem que não intervenham de alguma maneira. 221 

Ressaltou que pontuou o Conselheiro Pedro Reis, pois o mesmo sabe disso, 222 

tendo em vista que num dado momento, no CAPS de São Caetano/Valéria, o 223 

mesmo entrou e quis fazer parte da assembléia. Reportou-se ao Conselheiro 224 

licenciado Marcos Sampaio e disse que o mesmo não estava sendo banido, e 225 

que tinha o maior respeito por ele, desejou que ele permaneça, mas ressaltou 226 

que o mesmo tem que saber que ninguém é insubstituível. E a Mesa tem que 227 

continuar com a legalidade e de alguma forma estar, de fato, composta. E, no 228 

momento devido e correto o Conselheiro licenciado voltará para o seu espaço. 229 

Com a palavra, o Conselheiro Cléber Bispo (AACES) saudou a todos e todas e 230 

disse achar que a presença do Presidente licenciado aqui, não está correta. 231 

Citou como exemplo os Conselheiros licenciados Enádio Nunes Pinto e Everal-232 

do Braga, que foram substituídos a pedido das entidades. Portanto, o Conse-233 

lheiro licenciado Marcos Sampaio não poderia estar nesta reunião, pois sua 234 

candidatura pode ser impugnada, se algum dos presentes quiser, de má fé, 235 

tirar uma foto. Reforçou que tem que ser feita eleição para o cargo em vacância 236 

da Mesa, mas pontuou que a presença do Presidente licenciado, não está cor-237 

reta. Com a palavra, o Conselheiro Ednésio Oliveira (ministério da Saúde) sau-238 

dou a todos e todas e disse que estava conversando com a Conselheira Maria 239 

Laura Fontes, e que acharam importante chamar atenção de todos, pois a 240 

questão da interpretação é algo que move com várias nuances. Chamou aten-241 

ção para que não se esqueça que a reunião do Conselho Municipal de Saúde é 242 

aberta ao público, então, ainda que a lei eleitoral impeça algum candidato de 243 

estar aqui ou ali fazendo propaganda. Lembrou que o Conselheiro licenciado 244 

pediu permissão ao Pleno para fazer um esclarecimento. Portanto, para que 245 
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não perdurem duvidas, afirmou que o Regimento não é omisso no caso de a-246 

fastamento dos Conselheiros. Mas, é bom que se esclareça, e que juridicamen-247 

te a Mesa esteja embasada para a condução do processo de indicação provi-248 

sória, enquanto perdurar o licenciamento dos Conselheiros afastados. Ressal-249 

tou a importância da Mesa Executiva esclarecer os fatos, ver o Regimento e 250 

informar aqui, para que fique gravado na Ata, a fim de esclarecer que o Conse-251 

lheiro (refere-se ao Conselheiro licenciado Marcos Sampaio) não está presente 252 

em todas as reuniões, mas faz questão de participar da assembléia. Por fim, 253 

sugeriu aguardar o parecer da Procuradoria, para que seja tomada uma deci-254 

são mais acertada. Com a palavra, o Conselheiro Antonio marcos Sampaio 255 

disse que gostaria de agradecer aos Conselheiros Cleber Bispo e Pedro Reis 256 

pela preocupação. Mas, afirmou ter feito uma consulta antes de vir à reunião, 257 

sobre o impedimento do Conselheiro licenciado Marcos Sampaio poder partici-258 

par, ou não, da reunião. Ressaltou que quem quisesse tirar foto do Conselheiro 259 

(refere-se ao Conselheiro licenciado Marcos Sampaio), que poderia tirar, pois, 260 

é assim como o Conselheiro Ednésio Oliveira falou, a reunião do Conselho 261 

Municipal de Saúde é um espaço aberto para qualquer usuário participar. Pon-262 

tuou que o referido Conselheiro licenciado será pré-candidato a Vereador, mas 263 

não perde seus direitos de usuário e de discutir o SUS, e que a própria Ata que 264 

está sendo elaborada é a defesa dele. Lembrou que o Conselheiro licenciado 265 

Marcos Sampaio pediu licença e foi votado pelo Pleno se ele poderia se pro-266 

nunciar ou não, ele não impôs a presença dele. Ressaltou que na fala do com-267 

panheiro (refere-se ao Conselheiro licenciado Marcos Sampaio), o mesmo não 268 

pediu voto a ninguém e nem se declarou candidato. Mas, ao contrário, os ou-269 

tros Conselheiros que estão declarando que ele é candidato. Referiu-se à fala 270 

da Conselheira Ubirací Matildes de Jesus, afirmando que se a eleição para o 271 

representante da Mesa, se for de forma provisória, pode ser. Mas, é preciso ver 272 

de que forma esse Conselheiro irá para a Mesa, até para não realizar uma elei-273 

ção de membro para a coordenação Executiva, onde o próprio Regimento já 274 

define algumas coisas. Reforçou que não existe discussão a ser feita, mas que 275 

a discussão tem que ser feita pela linha que a Conselheira Ubirací de Jesus 276 

colocou. Com a palavra, o Conselheiro Rogério Dantas (SINDSEPS) saudou a 277 

todos e todas e disse interpretar a fala da Conselheira Ubirací Matildes quando 278 

a mesma coloca que tem que desempenhar um propósito maior, que é fazer 279 

fluir o Conselho Municipal de Saúde. E, na medida que existe um entrave do 280 
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ponto de vista do Regimento ser omisso com relação a algumas questões, vale 281 

a pena salientar que, na medida que a coisa é frouxa para “mim”, é frouxa para 282 

os outros também. Portanto, se passou lá durante um tempo, é preciso ter um 283 

parecer do Procurador do Município para que a gente possa conseguir traba-284 

lhar de forma tranqüila e dar fluidez. Finalizando, o Conselheiro disse que gos-285 

taria de fazer um encaminhamento, no sentido de que a gente possa conversar 286 

com o Procurador para saber o posicionamento do mesmo e, caso seja favorá-287 

vel, para que a Mesa seja paritária, a eleição tão logo seja feita. Porque se a 288 

eleição não for feita para que a coisa possa fluir dentro do principio da legalida-289 

de, estaremos aqui brincando de faz de conta. Ressaltou que o propósito não é 290 

este, de perder uma tarde para ficar brincando de hermenêutica, até porque a 291 

gente precisa interpretar de um ponto de vista legal, para que possamos fazer 292 

a coisa de uma forma justa. Retomando a palavra, o Presidente Dijalma Rossi 293 

agradeceu as contribuições e disse que serão dados os encaminhamentos. 294 

Passou para o ponto sobre apreciação das Atas, lembrando que as mesmas 295 

foram encaminhadas com antecedência para todos os Conselheiros, por e-296 

mail. Submeteu à apreciação do Pleno as Atas das 387ª, 391ª e 419ª reuniões 297 

do CMS. Sem manifestações contrárias, o Presidente declarou as referidas 298 

Atas aprovadas e solicitou assinatura dos Conselheiros nas mesmas. O Conse-299 

lheiro Antonio Marcos pediu a palavra, que lhe foi concedida, e registrou que 300 

não está recebendo as Atas no seu e-mail, inclusive, disse já ter trocado o en-301 

dereço e confirmado com a Secretária Executiva, mas mesmo assim não está 302 

recebendo os comunicados do CMS. O Conselheiro ressaltou não ter recebido 303 

as Atas em apreciação, bem como a convocação desta reunião. O Presidente 304 

solicitou ao Conselheiro Antonio Marcos Sampaio que o mesmo se dirija à sede 305 

do CMS, para atualizar os dados. Dando continuidade à reunião, o Presidente 306 

deu início ao terceiro ponto de pauta, referente aos encaminhamentos sobre o 307 

Parecer do Relatório Anual de Gestão da SMS – RAG 2015. O Presidente 308 

chamou o Parecerista, Cons. Antonio Marcos Sampaio, para apresentar seus 309 

argumentos acerca do RAG, porém, antes registrou que, até o momento não 310 

havia sido encaminhando o Parecer ao CMS. Com a palavra, o Conselheiro 311 

Antonio Marcos Sampaio, Parecerista do relatório Anual de Gestão 2015 disse 312 

que a justificativa dessa pauta, refere-se a algo que, segundo ele, já conversou 313 

com o Presidente Dijalma Rossi, por telefone. Disse achar que essa pauta es-314 

taria um pouco equivocada e, novamente, afirmou ter ligado para o Presidente 315 
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e falado sobre isto. Afirmou ter pedido, por telefone, para a pauta ser modifica-316 

da, pois compreende que já houve duas chamadas, com mesmo número de 317 

ordem da reunião, para discutir a questão do quarto ponto de pauta, que refere-318 

se à convocação do Secretário Municipal da Saúde para apresentar a atual 319 

situação orçamentária e financeira da SMS. Mas, segundo o Conselheiro, ago-320 

ra estaríamos chegando à terceira reunião, que deveria ser realizada com 321 

qualquer número de Conselheiros, conforme o Capítulo Do Funcionamento, 322 

Artigo 40, Parágrafo 7, do Regimento Interno do CMS, que diz: ”Em caso de 323 

suspensão conforme supracitado, haverá uma nova convocação para, 07 (sete) 324 

dias após, sendo seu início também condicionado ao quorum de 50% 325 

(cinqüenta por cento) mais um dos membros do Conselho.” E, também, citou o 326 

Parágrafo 8, que diz: “Não sendo constatado tal quorum em uma terceira 327 

convocação, a reunião será iniciada com qualquer número de membros.” E, por 328 

fim, o parágrafo 9, que diz: “Em havendo uma terceira convocação, as decisões 329 

serão tomadas por metade mais um dos Conselheiros presentes.”. Portanto, 330 

ressaltou que, para que pudéssemos andar na legalidade, hoje deveríamos 331 

discutir a pauta referente à prestação de contas do Secretário. O Conselheiro 332 

disse compreender a importância de discutir o Relatório de Gestão, mas enten-333 

de que o Secretário Municipal da Saúde tem que prestar contas. Disse, ainda, 334 

que estamos atrasados com relação à prestação de contas do quadrimestre, 335 

que, segundo ele, o Secretário não apresentou na Câmara dos Vereadores. 336 

Afirmou que em todas as convocações, o Secretário não comparece e só envia 337 

Jerônimo (refere-se ao Coordenador do Fundo Municipal). E, inclusive, em o-338 

casião anterior não foi aceito que Jerônimo fizesse a apresentação e a discus-339 

são foi suspensa, entendendo que quem deveria apresentar era o Secretário. 340 

Neste sentido, o Conselheiro disse que, entendendo essa posição, já que ele é 341 

o Parecerista do RAG 2015, resolveu retirar essa pauta. Então, por este moti-342 

vo, não enviou o Parecer para análise dos demais Conselheiros. Finalizou di-343 

zendo que retiraria a pauta que discutiria os encaminhamentos do RAG 2015, 344 

para que fosse discutida a pauta de direito (refere-se à prestação de contas do 345 

Secretário Municipal da Saúde para apresentar a atual situação orçamentária e 346 

financeira da SMS). Pediu ao Presidente que coloque na pauta da próxima re-347 

união do CMS, a apresentação do Parecer do RAG, afirmando que o mesmo já 348 

está pronto e não tem problema algum de entregar, e que sua parte enquanto 349 

Conselheiro irá fazer. Continuando, o Conselheiro Antonio Marcos Sampaio 350 
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ressaltou que o Presidente Dijalma Rossi já sabe da decisão tomada por ele e 351 

com o coletivo. Disse que a priori já existe um pensamento que foi compartilha-352 

do com o Presidente, com a Cons. Izolda Cardoso e com o Cons. Mateus Dias. 353 

Retomando a palavra, o Presidente sugeriu ao Cons. Antonio Marcos Sampaio, 354 

que fará sua apresentação, que solicite documentado e por escrito, sua solici-355 

tação junto a Secretaria, para que esta apresente alguns dados que ele consi-356 

dera inexistentes dentro do RAG. Afirmou ser bem verdade que a solicitação do 357 

Conselheiro Antonio Marcos será registrada em Ata, porém, esta Ata não tem 358 

um tempo exato para ficar pronta, e nem a mesma agilidade de outra documen-359 

tação. E, também, respaldará muito mais o Conselheiro se o mesmo requerer 360 

as suas necessidades referentes ao RAG, através de documentação. Antes de 361 

encaminhar a proposta de supressão do ponto de pauta que discutiria os en-362 

caminhamentos do RAG 2015, o Presidente passou a palavra a Cons. Ubirací 363 

Matildes de Jesus. Com a palavra, a Cons. Ubirací Matildes disse que gostaria 364 

de deixar explicitado algo que é importante para o amadurecimento do Conse-365 

lho, que, segundo ela, já é bastante adulto, mas tem certeza que a cada mo-366 

mento se renova formulas de fazer o Controle. Reportou-se ao Conselheiro 367 

Antonio Marcos Sampaio e disse que, neste sentido, é preciso estimular dentro 368 

do CMS as correspondências bilaterais. Portanto, como se trata de uma pauta 369 

importantíssima como esta, sugeriu que a partir desta data qualquer interven-370 

ção de Conselheiros seja por escrito. Ressaltou que é necessário começar a 371 

exercitar a legitimidade da representação, pois a fala o vento leva, mas o que 372 

escrevemos fica consolidado. E, os acordos bilaterais tem que ser registrados. 373 

Por fim, pediu que fosse registrada sua observação, em função da pauta posta, 374 

porque todos vieram preparados para discutir o Parecer, que considera extre-375 

mamente importante. Reforçou sua proposta para que, a partir desta data, to-376 

das as intercorrências sejam feitas, não por telefone, mas através de uma Co-377 

municação Interna estabelecida pela própria Mesa Diretora. Em resposta a co-378 

locação da Cons. Ubirací Matildes de Jesus, o Conselheiro Antonio Marcos 379 

Sampaio disse que, mais uma vez, a questão está sendo equivoca-380 

da...(inaudível). Afirmou que o próprio Regimento do CMS diz que para uma 381 

pauta ser apreciada pelo Pleno, faz-se necessário enviar copia do material até 382 

48h antes. Ressaltou que o Relator do RAG não pode ser pressionado a fazer 383 

a apresentação. O Conselheiro continuou sua fala afirmando que a Ata da reu-384 

nião também vale como documento. Citou a questão da estrutura do CMS para 385 
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confecção das Atas, afirmando que este já é um problema desde a gestão do 386 

Presidente Marcos Antonio Sampaio, e também do anterior. O Conselheiro dis-387 

se ter feito alguns questionamentos em reunião anterior e que, inclusive, ti-388 

nham pessoas da gestão presentes. Mas, se não trouxeram resposta, já é uma 389 

questão da Secretaria Municipal de Saúde...(inaudível). Finalizou pedindo, mais 390 

uma vez, a colaboração do Presidente no que diz respeito à pauta, afirmando 391 

que o Regimento já conduz o que acontece com uma pauta que não foi apreci-392 

ada 48h antes pelos Conselheiros. Portanto, entende que não existe votação, 393 

mas sim passar para o próximo ponto. Retomando a condução da reunião, o 394 

Presidente Dijalma Rossi submeteu a apreciação do Pleno, a proposta de su-395 

pressão da discussão sobre o RAG 2015. Sem manifestações contrárias, o i-396 

tem número três da pauta foi suprimido e não foi discutido. Prosseguindo, o 397 

Presidente anunciou o ponto de pauta seguinte, informando que a apresenta-398 

ção da prestação de contas da SMS deveria ser feita em trinta minutos. Infor-399 

mou que, neste sentido, ciente de que o Secretário Municipal da Saúde, Dr. 400 

José Antonio Rodrigues Alves, estaria a caminho, chamou o técnico Jerônimo 401 

Cerqueira para preparar a apresentação. O Presidente aproveitou o intervalo 402 

em que se aguardava a chegada da apresentação a ser feita, para pedir que o 403 

Conselheiro Pedro Reis fizesse um informe acerca de um evento que irá ocor-404 

rer no mês de novembro, no Rio Grande do Sul. Com a palavra, o Conselheiro 405 

Pedro Reis informou sobre a realização de um Seminário sobre a Saúde da 406 

População Negra, que será promovido pela Universidade Federal do Rio Gran-407 

de do Sul. Disse que, como está na representação da UNEGRO e na temática 408 

da saúde da população negra, trouxe a informação sobre o Seminário para dar 409 

conhecimento ao Pleno, para que, não só ele que discute o tema possa partici-410 

par, mas também aqueles Conselheiros interessados que entendem que a sa-411 

úde da população negra é a mais fragilizada e vitimada pela questão social, e 412 

também por outras intempéries da vida. Estendeu o convite, também, a área 413 

técnica responsável pela saúde da população negra no município, a fim de que 414 

possa se manifestar e sair daqui com uma delegação, não só representando o 415 

município de Salvador, mas para fazer à temática, porque Salva-416 

dor...(inaudível). Ratificou que o Seminário ocorrerá nos dias 18 e 19 de no-417 

vembro. O Presidente se comprometeu a retornar na próxima reunião com o 418 

informe sobre o Seminário, de forma mais consistente, para que estejamos 419 

lembrando a importância que tem o fortalecimento da política de saúde da po-420 
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pulação negra para o nosso estado brasileiro. Com a palavra, a Conselheira 421 

Ubiraci Matildes de Jesus disse que gostaria de aproveitar o informe do Conse-422 

lheiro Pedro Reis para fazer uma sugestão de pauta, em relação à saúde da 423 

população negra no município de Salvador. Disse que essa discussão deve ir 424 

além do convite para o Seminário n o Rio Grande do Sul. Ressaltou que o refe-425 

rido Estado tem dado exemplos muito grandes do que é fazer equidade do 426 

SUS em relação à saúde da população negra. Portanto, será uma grande ex-427 

periência para quem for participar do Seminário. A Conselheira disse que existe 428 

um débito, neste CMS, que é a discussão objetiva sobre a questão da saúde 429 

da população negra no município de Salvador. Neste sentido, a Conselheira 430 

propôs que a saúde da população negra seja pautada na próxima reunião do 431 

CMS, de forma objetiva, a fim de subsidiar as pessoas que forem para o Semi-432 

nário no rio Grande do Sul em discutir a partir da realidade do nosso município. 433 

A Conselheira disse lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador 434 

já teve uma notoriedade brasileira no que diz respeito à implantação do pro-435 

grama de doença falciforme da saúde da população negra. Questionou como 436 

está isto hoje, pois os Conselheiros precisam saber. Perguntou se existem or-437 

ganismos dentro da Secretaria Municipal da Saúde, para operar a política por 438 

dentro do órgão. A Conselheira ressaltou que existe uma série de incisos 439 

e....(inaudível), que é da própria política nacional....(inaudível). E, na estadual 440 

tem a prerrogativa do município. Aproveitou a oportunidade para pedir que se 441 

discuta como está a avaliação em relação à saúde da população negra dentro 442 

do Relatório de gestão. Com a palavra, a Conselheira Izolda Cardoso falou so-443 

bre um evento gratuito que será realizado no Museu de Arte da Bahia, cujo te-444 

ma é “Discutindo o Brasil: o SUS e a Saúde no Brasil”, no dia 15 de julho, às 19 445 

horas, com a presença do Professor Jairnilsom Paim e da Professora Lívia An-446 

geli. O Conselheiro Pedro Reis informou que na sexta-feira seguinte, na Boate 447 

San Sebastian, no Rio Vermelho, a partir das 18 horas, ocorrerá uma manifes-448 

tação, organizada por pais, mães e ONG’s, contra a homofobia e os atos de 449 

violência que estão ocorrendo com o publico LGBT quando saem das festas no 450 

referido bairro. O Conselheiro ressaltou que sempre lutou para que fosse pau-451 

tado no Conselho, a discussão sobre LGBT, com a área técnica, mas não teve 452 

sucesso. Mas, voltou a dizer que a questão LGBT perpassa além do grupo, 453 

pois tem irmãos, primos, tios, colegas, pessoas descentes que tem direito a 454 

sua opção sexual e não podemos continuar com essa matança por parte não 455 
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só dos raivosos, mas também a polícia e outros que nesse momento procuram 456 

estar fazendo justiça com as próprias mãos...(inaudível). Pediu ao Presidente 457 

que, mais uma vez, que fosse pautada essa discussão para que o Conselho 458 

possa ouvir a área técnica LGBT, que não tem visibilidade dentro da estrutura 459 

da Secretaria Municipal da Saúde, e não só a população negra. Finalizou agra-460 

decendo à Mesa. A Cons. Rubirací de Almeida (UBM), Secretária Geral do 461 

CMS, propôs a realização de um Seminário para discutir a saúde da população 462 

LGBT do município. Com a palavra, o Conselheiro Maurício dos Santos (SIN-463 

DINAPI) saudou a todos e todas, apresentando-se como ”defensor dos idosos”, 464 

e da saúde de modo geral. Falou sobre a doença falciforme...(inaudível). O 465 

Conselheiro disse que esteve com a Secretária da Secretaria de Reparação, no 466 

Subúrbio Ferroviário, numa UPA, no ano passado, onde discutiu essa situação. 467 

Relatou também que, ainda no ano de dois mil e quinze, na Câmara de Verea-468 

dores, foi discutida novamente a situação da doença falciforme. Ressaltou que 469 

trata-se de uma doença terrível, que não se manifesta rápido e, segundo foi 470 

falado na ocasião em que esteve na Câmara de Vereadores, a anemia falci-471 

forme é tão terrível, que fica embutida e muitas vezes as pessoas são portado-472 

ras e não sabem. Relatou ter estado na semana anterior com um senhor, que 473 

lhe disse viver com cinqüenta por cento da anemia falciforme no organismo e 474 

não sabia. Segundo o Conselheiro, este senhor só tomou conhecimento sobre 475 

a doença porque teve outro problema serio de saúde, onde foi possível fazer o 476 

diagnóstico dentre os exames realizados. O Conselheiro pontuou que, infeliz-477 

mente, ainda não existe uma saúde voltada para a população da raça negra, 478 

com o respeito que precisa para estudar e dar um diagnóstico mais preciso 479 

dessa doença que assola na população negra. Ressaltou que não entende o 480 

porquê dessa perversidade de não gastar o dinheiro que é do povo brasileiro, 481 

um povo sofrido, e a ele não dar o direito que é dele. Ao ser solicitado pela Me-482 

sa que concluísse sua fala, o Conselheiro pediu compreensão, pois estava fa-483 

lando pelo povo. E, reportando-se à Conselheira Ubiraci Matildes de Jesus, 484 

pediu que a mesma, sempre que puder, lute em favor da causa da saúde da 485 

população negra. Finalizou desculpando-se por ter estendido seu tempo de 486 

fala. Com a palavra, o Conselheiro Fábio ferreira de Jesus (Núcleo de Apoio ao 487 

Desenvolvimento de Pirajá) saudou a todos e todas e repudiou o fato da reuni-488 

ão do CMS ter sido aberta às quatorze horas e trinta minutos e os Conselheiros 489 

ter que ficar fazendo “sala para o Secretário”, para que ele venha prestar con-490 
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tas ao Conselho. Ressaltou que trata-se da terceira vez que o CMS está a-491 

guardando essa prestação de contas e, hoje, que Jerônimo veio apresentar, os 492 

Conselheiros estão aguardando a “boa vontade” do Secretário. Chamou aten-493 

ção dos Conselheiros dizendo que este CMS precisa ser respeitado, pois é 494 

quem representa o povo. Disse que está parecendo que os Conselheiros que 495 

representam o Secretário. Finalizou reforçando sua posição de repúdio, visto 496 

que é a terceira vez que o Pleno se reúne para discutir a situação financeira de 497 

Salvador, correndo o risco até de receber uma notícia dizendo que o Secretário 498 

não irá comparecer. Podendo o quórum da reunião cair, também, pois se isso 499 

acontecer a reunião não poderá continuar. O Conselheiro Antonio Marcos 500 

Sampaio pediu uma Questão de Ordem, tendo à Mesa acatado sua solicitação. 501 

O mesmo iniciou sua fala dizendo que gostaria de olhar “olho no olho” das pes-502 

soas que estiveram presentes na última reunião do CMS, pois, segundo ele, 503 

acharam desrespeitoso o Secretário de Saúde não ter comparecido e por isto 504 

suspenderam à reunião, mesmo com a presença do técnico Jerônimo Cerquei-505 

ra. Mas, hoje estão mudando o discurso e dizendo que irão esperar o Secretá-506 

rio na hora que ele quiser, desrespeitando o Pleno. Reportou-se ao Presidente 507 

afirmando que o mesmo estava presente, na condição de Vice-presidente,  508 

quando da decisão de suspender a reunião por conta da ausência do Secretá-509 

rio, sentando na mesa e votou junto com os demais. O Conselheiro ressaltou 510 

que os conselheiros devem ter respeito por eles mesmos respeito pelo pleno e 511 

pelos profissionais da Secretaria. Registrou que é injusto fazer isso e, ainda, 512 

atropelar sua fala, pois, segundo ele, o Presidente havia visto que ele deixou o 513 

Conselheiro Fábio Ferreira falar primeiro. Reforçou que não gosta e não permi-514 

te isto em lugar nenhum, e se foi uma falta de comunicação, pede desculpas, 515 

mas esse tipo de coisa, mesmo que inconscientemente, não aceita. Por fim, 516 

solicitou que fosse colocado em votação, mesmo que fosse vencido, a suspen-517 

são da pauta sobre a prestação de contas da SMS sem a presença do Secretá-518 

rio. O Presidente retomou a palavra e disse que a compreensão da Mesa é que 519 

o Secretário comunicou a sua chegada e, naturalmente, acredita-se que o 520 

mesmo tem as suas responsabilidades e irá cumpri-las. Pontuou que é dessa 521 

forma que se espera que os Secretários do Estado e do Município respeitem o 522 

fato de cumprir com aquilo que acordou. Ratificou que o Secretário de Saúde 523 

garantiu que estaria presente e encaminhou sua representação. O Presidente 524 

reforçou, novamente, que o técnico que iria fazer a apresentação era Jerônimo, 525 
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e que prestação de contas seria da Secretaria Municipal da Saúde. Diante da 526 

interrupção da sua fala por parte do Conselheiro Antonio Marcos Sampaio, o 527 

Presidente pediu respeito e disse que em nenhum momento atropelou a fala do 528 

mesmo. Sendo assim, o Presidente disse que se fosse decisão do Pleno sus-529 

pender mais uma vez a discussão, entendendo que a representação do Secre-530 

tário não significa exatamente apresentar a situação orçamentária da SMS, 531 

assim seria feito. Ressaltou que a situação orçamentária da Secretaria refere-532 

se à instituição e não ao Secretário, que tem os técnicos para apresentar. Rei-533 

terou que o Secretário garantiu que estaria presente a reunião e colocou sob 534 

apreciação do Pleno a proposta de manutenção da apresentação da situação 535 

financeira da SMS e a proposta do Conselheiro Antonio Marcos Sampaio de 536 

suspensão da discussão para que haja uma nova convocação ao Secretário 537 

Municipal da Saúde. Antes de iniciar a votação, o Conselheiro Antonio Marcos 538 

Sampaio esclareceu que sua proposta não foi de suspensão da pauta, mas que 539 

o Pleno tivesse consciência que foi votado em reunião anterior, inclusive com o 540 

voto do atual Presidente Dijalma Rossi, que a apresentação seria feita apenas 541 

pelo Secretário. Reforçou que seu encaminhamento foi no sentido de que seja 542 

submetido ao Pleno aguardar, ou não, o Secretário para realizar a apresenta-543 

ção. A Conselheira Ubirací Matildes de Jesus disse ter ficado um pouco confu-544 

sa, pois entendeu que o Presidente estava fazendo um preâmbulo da pauta 545 

para apreciação do Pleno e, em seguida, ou sistematicamente o Conselheiro 546 

Antonio marcos Sampaio pediu uma Questão de Ordem. A Conselheira escla-547 

receu que Questão de Ordem precede qualquer tipo de falação, mas não inter-548 

rompe o raciocínio do outro. Ressaltou que a condução do Presidente foi corre-549 

ta, mas é preciso se desarmar e dizer o que cada um quer aqui. Colocou sua 550 

compreensão, dizendo que o Conselheiro Antonio Marcos Sampaio propôs co-551 

locar em apreciação do Pleno a proposta de aceitar a apresentação da presta-552 

ção de contas apenas com o técnico, ou só com a presença do Secretário Mu-553 

nicipal de Saúde. Questionou se seria essa a proposta, para que pudesse vo-554 

tar. O Conselheiro Antonio Marcos Sampaio solicitou direito a fala, a fim de es-555 

clarecer a duvida da Conselheira Ubirací Matildes quanto a sua proposta. O 556 

Conselheiro chamou o Pleno à consciência, afirmando que este mesmo Pleno, 557 

com exceção dos novatos, recém-chegados, há duas reuniões atrás decidiu só 558 

aceitar a apresentação do orçamento com a presença do Secretário. Ressaltou 559 

que não se referiu ao fato do Secretário apresentar os slides e nem fazer a a-560 
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presentação, mas sim da presença do gestor...(inaudível). O Conselheiro lem-561 

brou que a Subsecretária, no dia da decisão, estava no Pleno e preferiram que 562 

viesse o Secretário. Assim como, Jerônimo também estava e preferiram a pre-563 

sença do Secretário. Ressaltou não estar querendo dizer se o Secretário é o-564 

brigado a apresentar, ou não. Mas, que o Pleno deve deliberar se aceitará, ou 565 

não, a apresentação de Jerônimo sem a presença do Secretário. Disse que, se 566 

o Pleno decidir aguardar a chegada do Secretário conforme foi dada a palavra 567 

ao Presidente, aguardará. Mas, se não, continua tocando com Jerônimo. Re-568 

tomando a condução da reunião, o Presidente reforçou, mais uma vez, que o 569 

Secretário havia informado sobre a sua chegada, e que a apresentação seria 570 

feita com a presença dele, inicialmente por Jerônimo, e ele responderá os 571 

questionamentos do Pleno. O Presidente estabeleceu regime de votação e es-572 

clareceu que a apresentação a ser feita tratava-se da situação orçamentária e 573 

financeira da Secretaria Municipal da Saúde. O Presidente submeteu as se-574 

guintes propostas a apreciação do Pleno: proposta 1: apresentação do tema 575 

pautado, pelo técnico Jerônimo Cerqueira, mediante compromisso do Secretá-576 

rio de comparecer para participar da discussão. Proposta 2: apresentação do 577 

tema pautado, apenas mediante presença do Secretário. Foi encaminhada a 578 

votação nominal, onde por 12 (doze) votos venceu a proposta 01. Registra-se 579 

que votaram a favor da proposta 01 os seguintes Conselheiros: Cons. Roberta 580 

Cristina Araújo (SEMPS), Cons. Maria Laura Fontes (Ministério da Saúde), 581 

Cons. José Sandoval leal (AHSEB), Cons. Dijalma Bastos Rossi (SINDSAÚ-582 

DE/Ba), Cons. Cléber Bispo (AACES), Cons. Rogério Dantas (SINDSEPS), 583 

Cons. Ivea Carolina Santiago (ABO/Ba), Cons. Izolda Cardoso (AMSNU), 584 

Cons. Rubiraci de Almeida (UBM), Cons. Pedro Reis (UNEGRO), Cons. Kátia 585 

Baldini (NASPEC) e Cons. Manoel Victor de Jesus (FETIM/Ba). Votaram a fa-586 

vor da proposta 2: Cons. Ubirací Matildes de Jesus (SESAB), Cons. Antonio 587 

Marcos Almeida Sampaio (Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro), Cons. 588 

Ilton Reis (CEAPLER) e Cons. Edneide Lopes (AMEA). Abstenção: Cons. José 589 

Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso). O técnico Jerônimo Cerquei-590 

ra iniciou a apresentação saudando a todos e todas e registrou que em mo-591 

mento anterior, em que esteve na reunião do CMS, ficou muito chateado pelo 592 

Pleno ter votado contra a apresentação. Disse que, independente do Secretário 593 

ou o gestor do Fundo apresentar o tema, tanto um quanto o outro tem o domí-594 

nio de como está a Secretaria, porque os dois trabalham juntos na administra-595 
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ção financeira da Secretaria. Agradeceu a oportunidade de poder passar um 596 

pouco do que vêm fazendo e de como têm conduzido as contas da Secretaria. 597 

O técnico fez uma apresentação em slides, onde no primeiro pontuou que es-598 

tava trazendo as contas da SMS, no que diz respeito aos recursos federais. 599 

Informou que quis apresentar a evolução das receitas, oriundas do Governo 600 

Federal, do ano dois mil e treze até o atual. Jerônimo disse que no ano dois mil 601 

e treze, em relação ao que havia sido previsto de receber do Ministério da Sa-602 

úde, foi recebido menos três por cento. Segundo ele, muito por força das idas e 603 

vindas do Secretário ao Prefeito, no ano dois mil e treze, quando assumiu a 604 

gestão, varias Portarias foram buscadas junto ao Ministério e isto repercutiu no 605 

exercício seguinte, no ano dois mil e quatorze. Por isto, é possível verificar um 606 

saldo positivo de quatro por cento com relação ao que havia sido previsto. Ou 607 

seja, foram recebidos mais recursos do que havia sido previsto inicialmente. 608 

Porem, isto não ocorreu no ano dois mil e quinze que, segundo o técnico, é 609 

possível dizer que a questão da crise econômica e financeira do Brasil repercu-610 

tiu nos Estados e Municípios e houve um decréscimo de menos treze por cento 611 

em relação ao que havia sido previsto. Apresentou a estimativa para o ano dois 612 

mil e dezesseis, pontuando que se for considerar o que existe previsto e publi-613 

cado em orçamento, há uma previsão de seiscentos e vinte e oito milhões de 614 

reais. Mas, se for levado em consideração o que vem recebendo durante o pe-615 

ríodo do ano que já transcorreu, há a estimativa que só se realize apenas qui-616 

nhentos e sessenta e sete milhões de reais. Logo, ao final do exercício terá 617 

deixado de receber dez por cento do que havia previsto. Portanto, se for anali-618 

sar isso, do ponto de vista de execução dos contratos, é muito ruim. Porque 619 

existe na composição da SMS recurso próprio e recurso federal. E se o recurso 620 

federal não vem, mas deveria vir, pois muitos desses recursos são previstos 621 

em legislação, mas não vem se realizando. Citou como exemplo um fato ocor-622 

rido no ano anterior, quando, segundo ele, a SMS deixou de receber dois me-623 

ses de competência da Assistência Farmacêutica Básica. Então, isso significa 624 

dizer que se deixa de pagar as contas básicas daquilo que comprou e passa a 625 

ser um mau pagador. Esclareceu que o recurso da Assistência Farmacêutica 626 

Básica é exclusivo para pagar remédios. Portanto, se os fornecedores deixas-627 

sem de entregar porque não receberam o pagamento do ano passado, isso se 628 

repercutiria muito. Mas, existiram muitos parceiros que mantiveram o fluxo de 629 

entrega de produtos, pois falamos de dois milhões e meio de reais para com-630 
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prara medicamentos, e que deixou de vir para o município do ano dois mil e 631 

quinze para o ano dois mil e dezesseis. Ou seja, dinheiro que deveria ter entra-632 

do no ano passado, mas só entrou este ano, no início do ano. Continuando sua 633 

apresentação, o técnico colocou que, para o ano dois mil e dezesseis, estima-634 

se que dez por cento das receitas previstas para o recurso do governo federal 635 

não irá se realizar. No slide seguinte, o técnico apresentou as receitas de re-636 

cursos próprios, esclarecendo que tratam-se daquelas oriundas dos impostos 637 

do governo local. Ou seja, tudo aquilo que se arrecada do município, a exemplo 638 

de IPTU, tarifas, etc. é retirado os quinze por cento para ser aplicado na saúde. 639 

O técnico chamou atenção para o fato de que, à medida que se deixa de rece-640 

ber os recursos do governo federal, tem que aumentar a participação de recur-641 

sos próprios, pois a despesa está lá e não pode ser protelada. Uma vez feita à 642 

despesa tem que ser paga. Portanto, no ano dois mil e treze tivemos mais sete 643 

por cento, no ano dois mil e quatorze é possível observar que aumentou a re-644 

ceita do SUS, de governo federal, e logo realizou menos investimentos, porque 645 

o valor correspondente foi suportado pelos quatro por cento a mais de recursos 646 

federais. Porém, isto não ocorreu no ano dois mil e quinze, quando foi preciso 647 

fazer um aporte de recursos de mais de dezenove por cento. Portanto, haviam 648 

sido previstos quinhentos e trinta e oito milhões de reais, mas terminou o ano 649 

executando seiscentos e trinta e nove milhões de reais. Ou seja, fala-se neste 650 

caso de mais de cem milhões de reais que foi aportado a mais pelo tesouro 651 

municipal na saúde. Então, com relação ao que havia sido previsto, isto corres-652 

pondeu a dezenove por cento. Continuando, o técnico disse que no ano dois 653 

mil e dezesseis já está sendo previsto que tenha sete por cento a mais do que 654 

foi estimado de receita. Portanto, o orçamento publicado é de seiscentos e qua-655 

renta e sete milhões e ele já está em seiscentos e noventa e dois milhões. 656 

Ressaltou não ter registrado o que é preciso aportar em função do governo fe-657 

deral estar deixando de repassar os recursos. Informou já ter recebido de apor-658 

te de recursos, cerca de quarenta milhões de reais. Portanto, isso justifica o 659 

fato de o orçamento já está constando o valor de seiscentos e noventa e dois 660 

milhões de reais. Porém, mais a frente será possível verificar que as despesas 661 

irão bater setecentos milhões de reais, com esse tipo de recurso, que é o re-662 

curso próprio. Então, estes sete por cento irão crescer e a tendência é que seja 663 

quatorze, o dobro pelo menos. Prosseguindo, o técnico apresentou um compa-664 

rativo das despesas, dos gastos da saúde, desde o ano dois mil e nove. Se-665 
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gundo o técnico, no ano dois mil e nove existia um cenário em que os investi-666 

mentos com recursos federais eram maiores que aqueles com recursos pró-667 

prios. Chamou atenção para que fosse observado o distanciamento, no ano 668 

dois mil e nove, onde foi gasto com saúde, com recurso federal, num montante 669 

de quatrocentos e cinqüenta e nove milhões de reais, contra apenas duzentos 670 

e setenta e seis do governo municipal. Segundo Jerônimo Cerqueira, isto, no 671 

decorrer do tempo vêm passando por uma transformação, a exemplo do ano 672 

dois mil e treze, quando os recursos federais passaram a ser menores do que 673 

os investimentos com recursos próprios. Logo, os gastos também passaram a 674 

ser maiores. Portanto, a partir do ano dois mil e treze, passamos a ter quatro-675 

centos e cinqüenta e um milhões de recursos federais e quatrocentos e ses-676 

senta de recursos próprios. Portanto, os recursos próprios já caracterizam nove 677 

milhões de recursos a mais no referido ano. Segundo Jerônimo Cerqueira, isto 678 

vêm se consolidando, porque o Governo Federal passou a investir menos, a 679 

mandar menos recursos. Houve uma retomada no ano dois mil e quinze, mas 680 

ainda assim essa retomada não alcançou o investimento que foi feito com gas-681 

tos de recursos próprios, onde finalizamos o ano dois mil e quinze com um gas-682 

to de recursos próprios de seiscentos e trinta e nove, contra quinhentos e ses-683 

senta e nove de recursos federais. Continuando sua explanação, o técnico a-684 

presentou a perspectiva para o ano dois mil e dezesseis. Segundo ele, estima-685 

se gastar com recursos próprios setecentos e sessenta e sete milhões de reais, 686 

contra, no máximo, quinhentos e oitenta milhões de recursos federais. Ressal-687 

tou estar sendo otimista para esperar esse montante de quinhentos e oitenta, 688 

pois o ano de dois mil e quinze fechou receita do governo federal com apenas 689 

quinhentos e cinqüenta e oito milhões de reais. Portanto, espera que esse plus, 690 

de quinhentos e cinqüenta e oito para quinhentos e oitenta milhões se realize, 691 

mas não está garantido. Citou recursos como: SAMU, o piso do recurso finan-692 

ceiro de Agentes Comunitários de Saúde, o piso da saúde da família, que, se-693 

gundo ele, antes era recebido no meio do mês, hoje recebe no mês seguinte. 694 

Portanto, nenhuma ordem bancária é feita, para o país inteiro, para essas mo-695 

dalidades, dentro do mês, para pagar a competência da despesa do mês ante-696 

rior. Citou como exemplo a despesa de junho, que teria que ser paga em julho, 697 

mas ainda está recebendo o dinheiro do mês de maio. Segundo ele, isto têm 698 

sido recorrente e a media é em torno de sete a oito milhões de reais que dei-699 

xam de entrar no mês que deveria entrar, para entrar no mês seguinte. Portan-700 



 21

to, isto tem diversas implicações, diversas reprogramações, para poder ade-701 

quar à rotina que foi imposta pelo Ministério da Saúde. Lembrando que isto se 702 

estende até o mês de dezembro, o que já cria um problema para o fechamento 703 

das contas, porque não tem...(inaudível). Segundo o técnico, quando fala a 704 

respeito disso, refere-se à folha de pessoal, a mão-de-obra terceirizada que 705 

existe na rede, de insumos, de material penso, de material odontológico, de 706 

material para laboratório, etc. No que diz respeito ao índice da Emenda Consti-707 

tucional, regulamentada pela Lei 141, o técnico apresentou a evolução do ano 708 

dois mil e dez até o atual. Disse que, no ano dois mil e dez, como o investimen-709 

to com recursos próprios era menor, o índice não foi nem atingido.  Era para 710 

ser quinze por cento, mas foi apenas dez por cento. Então, por conta disso não 711 

ter sido exigido, nos anos seguintes houve a manutenção daquilo que deveria 712 

se gastar com saúde e, logo, o índice foi pelo menos cumprido. Disse que no 713 

ano dois mil e onze alcançou dezesseis por cento, no ano seguinte, quase de-714 

zesseis por cento (15,9%) e, no ano dois mil e treze, como a gestão estava as-715 

sumindo e muitas despesas ficaram represadas de anos anteriores, o orçamen-716 

to foi de, apenas, o comprometimento de dezesseis por cento. Lembrou que 717 

isto está diretamente ligado a arrecadação. Portanto, no ano dois mil e treze, 718 

até meados de dois mil e quatorze, a arrecadação estava crescente. Porém 719 

desse período para o atual, a arrecadação está em queda, assim como no ano 720 

dois mil e dezesseis. Portanto, quanto mais se investir em saúde, maior será 721 

esse índice. Então, a tendência, no ano dois mil e dezesseis, é que bata vinte 722 

ou mais que isto. O técnico disse ter feito um calculo, onde acha bem provável 723 

que isto seja em torno de 20,5% ou 21%. Esclareceu que a despesa existe, 724 

está posta e tem que pagar. Mas, o que fará o índice aumentar ou diminuir será 725 

a arrecadação. Se melhorar a arrecadação, o índice cairá um pouco, mas não 726 

será abaixo dos 15%, porque o orçamento posto acima da estimativa de receita 727 

inicial, já foi de 17%. Afirmou já ter um orçamento aprovado pela Câmara de 728 

Vereadores, que é de 17% em relação às receitas previstas para o ano. Portan-729 

to, disse estar apontando que, além dos 17%, é provável que seja mais de 3% 730 

de acréscimo, em relação ao índice. Prosseguindo, o técnico apresentou a evo-731 

lução da folha de pessoal, colocando a importância de ressaltar que foram mais 732 

de três mil e quinhentos chamamentos do concurso publico realizado no ano 733 

dois mil e onze. Então, isto repercutiu durante todo o período da atual gestão, 734 

porque foi a partir do ano dois mil e treze que foram feitos os chamamentos e 735 
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as pessoas estão entrando, ainda existindo gente para entrar. Afirmou que inda 736 

terá na folha de pagamento do mês de julho, pessoas que entraram este ano e 737 

não estão na folha ainda, mas que já estão trabalhando. Ressaltou que a folha 738 

de pagamento de pessoal é responsável pela maior despesa da Secretaria 739 

Municipal da Saúde, correspondendo a cerca de 47% do todo. Ou seja, é qua-740 

se 50% de tudo o que é arrecadado de recursos próprios e de recurso federal, 741 

para custear folha de pessoal.  Ressaltou que não está se referindo à mão-de-742 

obra terceirizada, mas sim Servidores concursados. Continuou informando que, 743 

no ano dois mil e doze tiveram trezentos e oitenta e cinco milhões de reais de 744 

folha de pagamento total do ano. No ano seguinte, com os aumentos e com o 745 

impacto dos concursados entrando, já houve um acréscimo para quatrocentos 746 

e doze milhões. No ano dois mil e quatorze, foi quinhentos e treze milhões. 747 

Chamou atenção para o fato de que a folha de pessoal aumentou cerca de cem 748 

milhões de reais, de um ano para o outro. E, do ano dois mil e quatorze para 749 

dois mil e quinze, a folha já cresceu setenta e dois milhões de reais. Ou seja, 750 

em dois anos, a média é de oitenta e cinco milhões de reais por mês. Ressal-751 

tou que estes valores não referem-se apenas a aumento para o Servidor, mas 752 

sim ao chamamento do concurso. Segundo Jerônimo, a folha de pessoal no 753 

ano de dois mil e quinze foi fechada em quinhentos e oitenta e um milhões de 754 

reais e, em dois mil e dezesseis a previsão é de que isso seja no total de seis-755 

centos e vinte e três milhões. Ou seja, o orçamento posto para a folha de pes-756 

soal é de seiscentos e vinte e três milhões de reais. Pontuou que se for colocar 757 

que a média de mão-de-obra é de seis milhões, será isto, mais trinta e seis mi-758 

lhões, o que somaria um total de seiscentos e cinqüenta e nove milhões de re-759 

ais só com mão-de-obra de servidor e terceirizado. Esclareceu que os terceiri-760 

zados são aqueles de higienização, motoristas e outros cargos. Continuando 761 

sua apresentação, Jerônimo apresentou um demonstrativo que evidencia o 762 

início da gestão atual e como está hoje. Disse que se for confrontar o primeiro 763 

quadrimestre do ano dois mil e treze, a média de folha de janeiro a abril foi de 764 

trinta milhões de reais e, este ano, já está com quatorze milhões de reais a 765 

mais. Lembrando que estes números referem-se apenas a Servidores. Ressal-766 

tou que há uma crescente, que pode ser um desafio para essa gestão ou para 767 

uma outra gestão que possa vir, conseguir manter isto. O técnico ressaltou que 768 

o Plano de carreira dos Servidores repercutiu muito simbolicamente no início, 769 

mas, após o concurso e as pessoas se consolidando, saindo do estado proba-770 
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tório, mostrou um impacto agora. Reforçou que antes do ano dois mil e treze, a 771 

folha de pagamento não chegava nem a trinta milhões de reais, e que este é o 772 

maior desafio da gestão. Prosseguiu apresentando o demonstrativo, por bloco 773 

de financiamento, dos recursos federais que foram recebidos no primeiro qua-774 

drimestre. O técnico disse que o recurso para a Assistência Farmacêutica é em 775 

torno de cinco milhões de reais, chamando atenção para que se observe o fato 776 

de que se é recebido cerca de um milhão e duzentos mil reais por mês, o mon-777 

tante não deveria ser de apenas cinco milhões, mas sim, no máximo, quatro 778 

milhões. Mas, isto ocorreu em função de ter recebido duas competências do 779 

ano anterior, como ocorreu de janeiro a abril, que recebeu referente à: outubro, 780 

novembro, dezembro e janeiro. Porém, ainda não foi recebido referente ao mês 781 

de abril, no que se refere à Assistência Farmacêutica, pois tiveram que recupe-782 

rar o dinheiro que não foi enviado no ano anterior e estão mandando este ano. 783 

A Farmácia Popular, segundo o técnico, o valor é simbólico, em torno de seten-784 

ta e cinco mil reais por mês. A Atenção Básica, em torno de cinco milhões, mas 785 

vale lembrar que o PAB fixo do mês de novembro não foi depositado no ano 786 

passado. Chamou atenção para que fosse observado que, se o município de 787 

Salvador não recebeu, os municípios pequenos também não receberam. E a 788 

folha de pessoal dos municípios pequenos é paga com o PAB da Atenção Bá-789 

sica. Logo, muitos municípios do Estado da Bahia deixaram de honrar seus 790 

compromissos, com folha de saúde, porque não receberam o incentivo do Go-791 

verno Federal. Ressaltou que para Salvador a repercussão disto é: manuten-792 

ção sem pagar e insumos sem comprar, porque o dinheiro que era pra vir, e 793 

que é garantido pela Constituição Federal não veio. Continuou, apresentado o 794 

recurso do Bloco de Gestão do SUS, no valor de quatrocentos e vinte e dois 795 

mil, referente, basicamente, ao incentivo da Regulação...(inaudível). Apresen-796 

tou o maior valor, que é referente à média e alta complexidade, que, segundo 797 

Jerônimo, não atrasou muito, pois pagaram trinta por cento no ano passado, 798 

pagaram o restante ao final do mês de dezembro, e no início do ano pagou o 799 

restante. Portanto, está mais ou menos equacionado. Afirmou que há um defi-800 

cit, mas que é em relação ao teto da MAC, e que precisa ser revisto. Mas, o 801 

dinheiro que está posto e aprovado, vem sendo pago com uma certa regulari-802 

dade. O recurso de Vigilância em Saúde, segundo Jerônimo, atrasou no final 803 

do ano, mas entraram no início desse ano, o que justifica um montante de mais 804 

de treze milhões de reais e meio. Porém, encontra-se com um mês de atraso 805 
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de pagamento. O técnico prosseguiu mostrando um gráfico onde expõe um 806 

confronto das receitas recebidas. Segundo ele, as receitas de recursos próprios 807 

equivalem a cinqüenta e um por cento, num total de duzentos e vinte e dois 808 

milhões de reais e seiscentos provenientes do governo local. Já o Governo Fe-809 

deral tem uma receita de cerca de quarenta e nove por cento, dando um total 810 

de cento e quarenta e nove milhões de reais. Ressaltou que, se isto se manti-811 

ver, no final do ano, obviamente, o governo municipal vai ter investido mais que 812 

o governo federal. Em seguida, o técnico Jerônimo Cerqueira apresentou ao 813 

Pleno um demonstrativo dos principais gastos da Secretaria Municipal da Saú-814 

de. Ressaltou que apresentaria as despesas mais impactantes, que é o que 815 

repercute significativamente na rede, e que é possível evidenciar melhor.  O 816 

técnico apresentou quanto se gastou com folha de pessoal, hospitais filantrópi-817 

cos, UPA’s, PA’s e Multicentros, ou seja, administração destes. E também, 818 

quanto se gastou com as Clínicas conveniadas ao SUS, medicamentos, mão-819 

de-obra, materiais penso e materiais de laboratórios. Além disto, apresentou os 820 

valores gastos com aquilo que chama de “demais despesas”, que se refere aos 821 

contratos de manutenção, outros insumos, os alugueis, outras despesas. Afir-822 

mou que tem, em média, oitenta e nove milhões de reais de contas pagas no 823 

mês de janeiro, mais noventa e três milhões de reais em fevereiro, mais noven-824 

ta e três milhões de reais em março e mais oitenta e nove em abril, somando 825 

um total de trezentos e sessenta e seis milhões de reais, que está no Relatório 826 

de Gestão. Isto totaliza uns trinta e um ou trinta e dois por cento de execução 827 

para os recursos próprios. E cerca de vinte e sete ou vinte e oito por cento de 828 

execução para os recursos federais. O gestor disse que, como há uma demora 829 

no repasse dos recursos federais, não está batendo o total de trinta e três por 830 

cento que deveria ser, porque é 1/3 do orçamento do primeiro quadrimestre. 831 

Mas, segundo ele, o recurso próprio está no ritmo certo. Ressaltou que, se com 832 

o passar do tempo o governo federal manter a regularidade do repasse, a exe-833 

cução também será melhorada. Reforçou mais uma vez a informação de que 834 

47% da despesa da Secretaria Municipal da Saúde é com folha de pagamento, 835 

seguida por Hospitais Filantrópicos, a exemplo da santa Casa de Misericórdia, 836 

Hospital São Rafael, Hospital Português e outros. Colocou que 13% refere-se à 837 

qualificação de UPA’s e Multicentros, 8% as Clínicas conveniadas, consideran-838 

do que na gestão anterior esse total das clínicas poderia ser 16%, porque 8% 839 

do total é para um valor de oito milhões de reais, em média, por mês. Mas, já 840 
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chegou a ser um valor de doze a quinze milhões de reais de despesa com Clí-841 

nica conveniada. Ressaltou que essa redução é fruto do papel da Regulação, 842 

dos procedimentos de controle, dentro da captação de serviços na rede e da 843 

estratégia de saúde da Secretaria. Prosseguiu informando que o montante de 844 

4% é para mão-de-obra, 7% para demais contratos e despesas, 1% para medi-845 

camentos e mais 1% para material penso. Finalizando sua apresentação, Jerô-846 

nimo apresentou os gastos com a rede de urgência e emergência da Secretaria 847 

e os Multicentros de Saúde. Citou a existência de cinco contratos com os médi-848 

cos, para os PA’s (PA Psiquiátrico, PA Rodrigo Argolo, PA Adroaldo Albergaria 849 

e PA Hélio Machado). Falou sobre a administração dos Multicentros, que, se-850 

gundo ele, é em media num total de oitocentos mil reais, somando um total de 851 

dois milhões oitocentos e vinte e cinco mil reais gastos com os Multicentros, 852 

neste quadrimestre. A administração de UPA’s e PA’s, o técnico disse que o 853 

gasto é de dezessete milhões quinhentos e oitenta mil reais. Concluindo, Jerô-854 

nimo disse que o importante era frisar que, a SMS recebe efetivamente do Go-855 

verno Federal, para custear todas essas despesas que foram apresentadas, 856 

um total de dois milhões e cem mil reais, no momento. Ou seja, existe uma 857 

despesa de dezessete milhões e setecentos e noventa e só recebe dois mi-858 

lhões e cem mil reais. Portanto, o governo municipal é quem arca com a dife-859 

rença, que seria em torno de quinze milhões. Então, não tem como não bater 860 

os 15%, porque existe despesa para isto e porque isto é atendimento para a 861 

população. Segundo o técnico, existe um déficit muito grande, porque Unida-862 

des, como São Cristovão, que gera uma despesa de cerca de um milhão tre-863 

zentos e cinqüenta e quatro mil reais, por mês, foi inaugurada de novo e esta-864 

mos no mês de julho e não foi repassado nem um centavo do governo federal. 865 

Segundo Jerônimo não vieram ainda habilitar a Unidade e muito menos qualifi-866 

car. Isto significa uma ajuda de quinhentos mil reais (duzentos e cinqüenta pela 867 

habilitação e mais duzentos e cinqüenta pela qualificação), mas que não rece-868 

be. Portanto, a sobrecarga do governo municipal é muito grande com esse cus-869 

teio, mas não pode fechar a Unidade. Ressaltou que têm contando com o apoio 870 

da Casa civil e da Fazenda, que tem atendido as suplicas de aporte de recur-871 

sos e estes têm chegado. O gestor ressaltou que têm oficiado ao Ministério, ao 872 

CONASEMS, para ajudar na obtenção de recursos. Relatou que têm ido a reu-873 

niões na Casa Cívil e com a Secretaria da Fazenda para explicar a situação, 874 

que, segundo ele, é muito difícil. Ressaltou que o momento é delicado, porque 875 
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têm novos profissionais na Casa. Citou que estamos num cenário pessimista 876 

de arrecadação, tanto local, como estadual e federal. E a hora é de cortar des-877 

pesas, o quanto for possível, sem ter penalidades para a Secretaria e para a 878 

população. Concluindo, o técnico disse que recebe os Conselheiros de braços 879 

abertos e colocou o Fundo Municipal de Saúde a disposição para tirar duvidas, 880 

dar explicações na área orçamentária e financeira, e o que mais estiver ao al-881 

cance. Pediu desculpas se não foi claro, mas se colocou aberto a responder 882 

aos questionamentos do Pleno. O Presidente retomou a condução da reunião, 883 

passando a palavra ao primeiro inscrito, Cons. Ubirací Matildes de Jesus. A 884 

Conselheira iniciou sua fala dizendo que, primeiramente, não conhecia o gestor 885 

do fundo Municipal de Saúde, o saudou e deu boas vindas.  Falou que a pre-886 

sença do gestor foi muito importante, mas ressaltou que seria interessante a 887 

presença do Secretário de Saúde, principalmente para responder aos questio-888 

namentos que ela faria. Disse ter sentido a ausência da despesa e da relação 889 

do Fundo com as endemias, considerando que estamos vivendo uma onda de 890 

contaminação muito grande com a Chikungunya e outros parasitológicos, em 891 

Salvador. Portanto, é preciso, enquanto gestão básica, estar atento para este 892 

tipo de coisa, que é responsabilidade do município na hierarquização do Siste-893 

ma Único de Saúde. A Conselheira disse que sentiu falta de uma divisão, as-894 

sim como foi feito com a folha de pagamento, do que é efetivo e o que é tercei-895 

rizado, para ser feita uma relação, também, com os cargos comissionados, pois 896 

é algo que pesa bastante no orçamento de qualquer Secretaria e é algo que 897 

defende que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os profissionais.  898 

Ressaltou que estes impactos financeiros que a saúde sofre no município é 899 

exatamente por conta de uma sobrecarga dos cargos comissionados e terceiri-900 

zados. Pediu que numa próxima apresentação fosse contemplado esse pedido. 901 

O Presidente retomou a palavra e registrou a chegada do Secretário Municipal 902 

da Saúde, Dr. José Antonio Rodrigues Alves, em tempo que o convidou para 903 

compor à Mesa. Passou a palavra ao Conselheiro José Silvino Gonçalves, que 904 

disse ao gestor do Fundo Municipal que percebeu uma ausência de informa-905 

ção, já que o município de Salvador fez uma pactuação com 416 municípios, e 906 

também um contrato de prestação de serviços com esses municípios. Mas, não 907 

percebeu, dentro do que foi apresentado, onde entra esse recurso e de que 908 

maneira ele é contabilizado dentro da Prefeitura. O Conselheiro falou que ob-909 

servou na apresentação que houve um avanço e um incremento na Atenção 910 
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Básica. Disse que, pelo menos, os dados mostraram isto, mas acredita que na 911 

prática precise avançar muito mais. Mas, disse ter se preocupado com a des-912 

continuação dos serviços, já que foi mostrado que há uma redução da capta-913 

ção de recursos. O Conselheiro disse que lhe preocupou também o que foi a-914 

presentado referente à Atenção Básica e a Média e Alta Complexidade. Citou 915 

ter observado uma diferença de quatro vezes mais de investimento em alta 916 

complexidade, em relação à Atenção Básica. Portanto, isto pode significar que 917 

será preciso, cada dia mais, investir na Alta Complexidade, pois se não dá uma 918 

atenção maior a Atenção Básica, isso vai desembocar na Alta Complexidade. 919 

Sobre a questão do investimento na folha de pagamento de pessoal, o Conse-920 

lheiro disse que é preciso entender como é que 51% em relação ao que o Go-921 

verno Federal investe, o município está investindo mais, mas onde está inves-922 

tindo. Reforçou que é preciso saber quem são os consumidores desse recurso, 923 

pois se sabe que boa parte dele vai para o pessoal da Casa, mas os outros não 924 

se têm a informação. Com a palavra, o Conselheiro Maurício dos Santos sau-925 

dou o Secretário e aos demais presentes e reportando-se ao gestor do Fundo 926 

Municipal, Jerônimo Cerqueira, disse ter o maior respeito ao trabalho do mes-927 

mo, ressaltando que a apresentação foi muito bem feita. Reforçou seu pedido 928 

de desculpas ao gestor pelo fato de ter votado, em reunião anterior, a favor da 929 

presença do Secretário. Ressaltou ter ciência da importância e do trabalho de 930 

Jerônimo, mas falou que, se há necessidade de estar ele e o Secretário, que 931 

assim seja. O conselheiro disse que, como defensor da saúde da pessoa idosa, 932 

ficou aguardando que fosse citado algum Programa voltado para este publico. 933 

Disse que existe uma cobrança muito grande do seu Presidente (refere-se ao 934 

Presidente da Instituíção que representa no CMS, o SINDINAPI), para que ele 935 

e os demais companheiros cobrem com freqüência das autoridades que façam 936 

algo de melhor para cuidar dos nossos velhinhos. Portanto, vendo um trabalho 937 

desses, muito bem feito, pediu que numa próxima vez traga alguma informação 938 

a respeito dos idosos. O Conselheiro finalizou fazendo seu protesto contra a 939 

violência contra as mulheres. Com a palavra o Conselheiro Fábio Ferreira pa-940 

rabenizou Jerônimo pela apresentação e fez uma observação sobre a questão 941 

orçamentária do Município, acerca do recurso do Governo Federal, quando cita 942 

que nove UPA’s foram construídas em Salvador e uma dessas UPA’s leva o 943 

nome de UPA Pirajá. Segundo o Conselheiro, esta UPA seria construída, de 944 

fato, dentro do bairro de Pirajá, mas, por dificuldades com relação ao terreno 945 
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acabou sendo construída na região do bairro de Santo Inácio. O Conselheiro 946 

disse ter questionado sobre isto a Dra. Luciana Peixoto, Diretora de Atenção à 947 

Saúde, pois, se denomina essa Unidade com UPA Pirajá, a região pode ficar 948 

prejudicada, caso haja a captação de algum recurso para construção de uma 949 

Unidade no bairro. Portanto, o que foi solicitado, desde o início da construção, 950 

foi à mudança do nome “UPA Pirajá” para UPA “Santo Inácio”.  Até porque 951 

quem mora na região de Pirajá, precisa pegar dois transportes para chegar até 952 

essa UPA. Relatou que foi a uma reunião a referida UPA na semana passada e 953 

teve que pegar uma condução para a Estação Pirajá e aguardar mais de uma 954 

hora para pegar outro transporte para chegar a UPA em Santo Inácio. O Con-955 

selheiro disse ainda que quando vai buscar a localização distrital de saúde, a 956 

referida UPA está no Distrito Sanitário Cabula/Beirú. Ou seja, está dentro de 957 

outro Distrito. Por essa justificativa, disse que gostaria de solicitar, mais uma 958 

vez, que a Unidade fosse denominada como sendo do bairro de Santo Inácio e 959 

Mata Escura. O Conselheiro ressaltou que seu questionamento não é pelo fato 960 

da UPA ter sido construída fora do bairro de Pirajá, mas pelo fato de ter sido 961 

fora da região sanitária. O Presidente Dijalma Rossi agradeceu ao Conselheiro 962 

Fábio Ferreira e disse ser interessante ter o esclarecimento da Secretaria Mu-963 

nicipal da Saúde, para que se tenha clareza no sentido de se manifestar en-964 

quanto Conselho. Deste modo, o Presidente passou a palavra ao Secretário 965 

Municipal de Saúde de Salvador, Dr. José Antonio Rodrigues Alves. Com a 966 

palavra, em resposta a colocação do Conselheiro Fábio Ferreira, o Secretário 967 

disse que, em tese, em termo de nomenclatura, acha uma ques-968 

tão...(inaudível). Mas, chamou atenção, afirmando que a UPA quando foi im-969 

plantada, na verdade, nem Pirajá e nem Santo Inácio, mas havia uma exigibili-970 

dade que fosse na BR 324. Daí a denominação de Pirajá porque é o bairro que 971 

faz face a BR 324. O Secretário acrescentou que originalmente essa UPA foi 972 

...(inaudível) dentro do CIA, quando foi aprovada no seu primeiro projeto, e não 973 

tinha nem habitantes para usar essa Unidade. Mas, como havia terreno ao lado 974 

do mesmo local que havia sido cedido para a Estação de Metrô de Pirajá, a 975 

UPA foi denominada Pirajá. Ou seja, com o mesmo nome da estação do metrô 976 

e ninguém pediu mudança do nome da estação. Afirmou que a UPA passou a 977 

chamar-se Pirajá/Santo Inácio. Esclareceu que a UPA obedece a uma parame-978 

trização populacional, que é em torno de trezentos mil habitantes, e isso não 979 

desqualifica Pirajá de forma nenhuma. O Secretário informou ao Conselheiro 980 
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Fábio Ferreira sobre a existência de duas Unidades de Pronto-atendimento que 981 

foram propostas, sendo que uma delas é de Águas Claras, que atenderia Caja-982 

zeiras, mas o nome não é Cajazeiras, mas seria Águas Claras. Disse tratar-se 983 

de um recurso devolvido pelo Município, por solicitação do Governo do Estado, 984 

para construir uma Unidade lá, mas como está sendo construído um Hospital 985 

em Cajazeiras, que tem uma Unidade de Pronto-atendimento, a próxima UPA 986 

pode ser destinada a Pirajá, desde que exista o perfil populacional de trezentos 987 

mil habitantes. Ressaltou que a preocupação do Conselheiro Fábio Ferreira é 988 

apenas com relação a nomenclatura mesmo, pois  não existe nenhuma impos-989 

sibilidade que impeça a instalação de uma UPA em Pirajá. Quanto a questão 990 

do Distrito Sanitário, o Secretário reconheceu ser uma preocupação da gestão, 991 

pelo fato da UPA San Martins estar na San Martins, mas não ser do Distrito da 992 

Liberdade, mas sim no Distrito de São Caetano/Valéria. Portanto, um Distrito 993 

está com duas UPA’s: a UPA de Valéria, a UPA de San Martins, e ficaria com 994 

mais uma Unidade de Pronto-atendimento, que seria a Unidade Pirajá/Santo 995 

Inácio. Completou dizendo que, como o Distrito Cabula/Beirú tem apenas um 996 

PA de urgência e emergência, era mais fácil colocar dentro dessa Unidade pa-997 

ra não sobrecarregar um Distrito com três Unidades de Pronto-atendimento, 998 

que no final seriam setenta e dois leitos a mais. Então, a questão foi organiza-999 

cional mesmo, de fluxo, para dar mais disciplina e rapidez nas decisões admi-1000 

nistrativas. Ressaltou que com relação à nomenclatura ser Pirajá ou Santo Iná-1001 

cio, o importante é que UPA está posta para atender qualquer pessoas de 1002 

qualquer local da cidade. O Presidente retomou a palavra e parabenizou a 1003 

prestação de contas feita pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde, Jerônimo 1004 

Cerqueira e disse ter muita curiosidade sobre o aporte destinado a Atenção 1005 

Básica. Questionou como está essa relação, já que esse aporte são recursos 1006 

de direção específica, e se houve acréscimo, decréscimo ou se está mantido 1007 

os mesmos números dos anos anteriores, em termos de valores. Com a pala-1008 

vra, a Conselheira Edneide do espírito Santo reportou-se ao Secretário, dizen-1009 

do que primeiramente gostaria de pedir desculpas ao gestor do Fundo Munici-1010 

pal. Apresentou-se como usuária do segmento de saúde mental, representando 1011 

a AMEA e disse que, quase não prestou atenção, afirmando que houveram 1012 

questões políticas sim e o Secretário demorou de chegar. Por isso saiu, mas 1013 

gostaria de ter estado presente para prestar atenção, pois seu raciocínio a-1014 

companha.  Disse que votou para que o Secretário estivesse presente porque 1015 
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não o conhecia, pois vêm de outros momentos querendo conhecê-lo. Relatou 1016 

ter percebido pela postura do Secretário que o trabalho era do gestor do Fundo 1017 

Municipal e quem tinha que fazer era ele. Mas, pediu que da próxima vez se o 1018 

Secretário puder sempre estar visitando o CMS, que o faça, pois se tem pes-1019 

soas novas é preciso sentar e abrir uma dialogo para conhecer que, de fato, 1020 

representa. Questionou o fato de que, se trabalham juntos, porque não podem 1021 

estar em algum momento juntos um olhando no olho do outro. Finalizou dizen-1022 

do que, quando o Secretário entrou teve vontade de dizer para ele que a reuni-1023 

ão já havia terminado, pois acha uma falta de respeito. Com a palavra, o Con-1024 

selheiro Maurício dos Santos disse que, queria, em nome do povo do Subúrbio 1025 

Ferroviário, agradecer ao Secretário a entrega da UPA de Paripe, pois foi uma 1026 

Unidade muito solicitada, fruto de muita cobrança e muita luta. Solicitou que o 1027 

Secretário peça aos seus profissionais lotados lá na UPA que trate os velhi-1028 

nhos com carinho, pois a Secretaria fez sua parte. Mas, eles que estão lá na 1029 

ponta que dêem um pouco de carinho e, quando os idosos chegarem lá, que 1030 

eles procurem dar prioridade, assim como diz o Estatuto do Idoso. Ressaltou 1031 

que vê o trabalho diferenciado feito pela Secretaria. Finalizou ratificando sua 1032 

solicitação ao Secretário, para que peça aos profissionais que dêem um pouco 1033 

de carinho aos velhinhos, e também, as mães de família que chegam nessas 1034 

Unidades, muitas vezes, com a criança do lado e não dão prioridade a elas. 1035 

Ressaltou que sabe que o Secretário, muitas vezes, faz o trabalho, mas quem 1036 

está lá na ponta acaba toda beleza do que é feito. Isto, por conta do desrespei-1037 

to com os idosos e com as mães de família. Com a palavra, a Conselheira Ká-1038 

tia Baldini questionou se está sendo feito algum trabalho de divulgação da UPA 1039 

de Brotas. A mesma relatou ser moradora do bairro e percebe que a UPA está 1040 

totalmente esvaziada. Disse saber da necessidade da assistência e dos servi-1041 

ços da UPA, mas não vê movimentação nenhuma no local. Completou questio-1042 

nando também se o atendimento nos Postos de Saúde estão sendo divulgados 1043 

naquela localidade, ou nas redes sociais, rádios, etc, A Conselheira pediu, 1044 

também, um olhar melhor para a questão da falta de medicação. Relatou estar 1045 

ciente da queda vertiginosa que houve nos recursos e isso têm sido sentido 1046 

nos Postos. O Conselheiro José Antonio Rodrigues (SMS) pediu uma Questão 1047 

de Ordem, que lhe foi concedida. O mesmo disse que gostaria de direcionar a 1048 

discussão, pois houve uma apresentação sobre o desempenho financeiro, que 1049 

foi uma encomenda do Conselho a Casa. Portanto, essa apresentação foi feita, 1050 
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mas está sendo discutida uma série de coisas e assuntos que não são correla-1051 

tos com a administração. Diante disto, disse ser interessante, até porque Jerô-1052 

nimo terá que fazer outra apresentação para a Casa Civil, zerar o assunto da 1053 

parte financeira e se dispor a resolver os outros assuntos que não são correla-1054 

tos a apresentação do Fundo Municipal de Saúde. Com a palavra, o Conselhei-1055 

ro Rogério Dantas saudou o Secretário e disse que, enquanto morador do Su-1056 

búrbio Ferroviário, que foi há algum tempo, apesar de estar morando em Pirajá 1057 

atualmente, a realidade que conhece, enquanto Diretor do Sindicato, não é per-1058 

feitamente esta. Relatou que faltam luvas, seringas, a higiene é feita com são 1059 

de lavar pratos. Então, é a demanda do Sindicato que acompanha, inclusive, 1060 

para preservar a vida dos Servidores que estão lá, que não tem uma estrutura 1061 

necessária para desempenhar suas atividades, para zelar pela vida do usuário. 1062 

O Conselheiro disse que, diante das inúmeras amostragens feitas, foram vistos 1063 

números aos quais tenta interpretar de que forma pode ser. Colocou que na 1064 

parte orçamentária, onde Jerônimo fez uma previsão anual, no que se refere ao 1065 

valor que é gasto com pessoal, fica um questionamento, pois este ano os Ser-1066 

vidores tiveram zero de aumento. E que o enquadramento não vai ser cumpri-1067 

do, conforme afirmou o gestor. Portanto, se tem uma previsão orçamentária 1068 

quanto a isto, o valor colocado com relação à estimativa...(inaudível). Disse 1069 

perceber que a informação está sendo falsa em relação ao que Jerônimo mos-1070 

trou...(inaudível). Foi passada a palavra ao gestor do Fundo, Jerônimo Cerquei-1071 

ra, para que o mesmo respondesse aos questionamentos dos Conselheiros. O 1072 

mesmo iniciou pela resposta ao questionamento do Conselheiro Dijalma Rossi, 1073 

que, segundo ele, já vêm sendo feito em outras instâncias. Relembrou a per-1074 

gunta do conselheiro Dijalma Rossi que foi referente aos recursos da Atenção 1075 

Básica, se estariam oscilando, ou não. O gestor disse que, em determinado 1076 

momento, foi feita uma mudança em algumas despesas que eram registradas 1077 

diretamente na atividade de Atenção Básica, no orçamento da Secretaria. E 1078 

passou a ficar na atividade geral, de as despesas de custeio. Portanto, não é 1079 

que houve a redução, houve apenas o deslocamento. Mas, as despesas conti-1080 

nuam no orçamento e esse orçamento tem sido com base na arrecadação. A-1081 

firmou ainda que a arrecadação do Governo Federal é fixa, mensalmente, e 1082 

oscila de acordo com o número de equipes, por exemplo, de saúde da família, 1083 

que forem implantas. Portanto, se está aumentando a cobertura da Atenção 1084 

Básica e está aumentando o número de equipes, se o Ministério da Saúde 1085 
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cumprir o papel dele, também haverá aumento de recursos. Afirmou que, na 1086 

verdade, não houve redução, mas sim ampliação, porque a cobertura foi au-1087 

mentada, a questão do número de equipes também, e logo o montante de re-1088 

cursos investidos vai ser aumentado. Isto, não só pelo Governo Federal, mas 1089 

também pelo governo local, uma vez que os salários também são custeados 1090 

por ai. Com relação ao questionamento do Conselheiro Rogério Dantas, acerca 1091 

da folha de pessoal, o gestor disse que o valor que ele colocou na apresenta-1092 

ção, que foi de seiscentos e vinte e três milhões, está posto e é um valor de 1093 

orçamento. Disse que o orçamento que foi disponibilizado pela Secretaria da 1094 

Fazenda, para a saúde, no tocante a folha de pessoal, foi o valor colocado na 1095 

apresentação. Portanto, a discussão do que vai compor a folha, fora o paga-1096 

mento do salário em si, que é o aumento, que é o avanço, faz parte das comis-1097 

sões que são criadas para discutir e não pode trazer para esse âmbito. Com-1098 

pletou dizendo que o valor que apresentado, foi o disponibilizado para o orça-1099 

mento, e que está ai para ser executado, até que seja direcionado para alguma 1100 

outra despesa, se for o caso. Citou não ter visto, ao longo do tempo, do ano 1101 

dois mil e seis para cá, a ocorrência desse tipo de movimentação. Afirmou que 1102 

o orçamento que é disponibilizado é todo usado. Sobre o orçamento com medi-1103 

cação, o gestor afirmou que é feito com base no valor que é recebido, tanto do 1104 

governo local, quanto do Governo Federal. Esclareceu que o que ele demons-1105 

trou foi que o Governo Federal atrasou três competências de recursos para a 1106 

assistência farmacêutica. E logo, a execução de janeiro foi muito ínfima em 1107 

relação ao que deveria ser, porque só mandaram o recurso no final do mês. 1108 

Então não dava tempo de gastar o recurso todo, nem para compensar, na ver-1109 

dade. Ressaltou que o recurso da assistência farmacêutica está atrasado, que 1110 

tem uma competência que não entrou ainda. Com a palavra, o Conselheiro 1111 

Maurício dos Santos disse que gostaria de deixar claro que falou da situação 1112 

da entrega da UPA de Paripe e pediu ao Secretário acerca de um cuidado me-1113 

lhor para com o idoso, pois todos sabem que, muitas vezes, chegamos numa 1114 

fila e está lá um idoso jogado e ninguém respeita. O Presidente agradeceu a 1115 

colocação do Conselheiro Maurício dos Santos e cedeu a fala ao Secretário. 1116 

Com a palavra, o Secretário José Antonio Rodrigues iniciou respondendo a 1117 

Conselheira Kátia Baldini, sobre a Unidade de Pronto-atendimento de Brotas. 1118 

Afirmou que todas as Unidades de urgência e emergência, quando começam a 1119 

funcionar, têm um prazo até que as pessoas ganhem confiança no atendimen-1120 
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to. Tem geralmente um gatilho. Quando ela começa a atender o sistema de 1121 

atendimento móvel, ou seja, quando o SAMU começa a atender no local, as 1122 

pessoas se aproximam mais do serviço. Segundo o Secretário, isto é uma coi-1123 

sa já tradicional. Isso ocorreu com a UPA Hélio Machado que, segundo ele, 1124 

hoje tem seu ápice de atendimento. Ocorreu, principalmente, com a UPA de 1125 

Valéria, quando foi inaugurada. Segundo o gestor, foi feito um trabalho de qua-1126 

se seis meses, com cinqüenta por cento de capacidade ociosa. Relatou que 1127 

isto acontece também com a rede hospitalar. O Secretário disse que, fatalmen-1128 

te, a expectativa na UPA Brotas, é que o atendimento que atualmente fica mui-1129 

to tensionado, e é muito assoberbado na UPA Barris, aos poucos venha atingir 1130 

o seu ápice. O gestor relatou que a UPA São Cristovão, provoca uma certa 1131 

preocupação, porque é muito pouco utilizada no período noturno, haja visto que 1132 

existe um problema de violência naquela área periférica da cidade, que faz com 1133 

que essa Unidade não seja muito utilizada no período das 19 às 7 horas da 1134 

manha. Porém, durante o dia essa UPA é bastante demandada. Portanto, é 1135 

preciso dar um pouco de tempo ao tempo para poder se certificar quanto à fun-1136 

cionalidade da UPA. O Secretário pediu permissão ao Presidente para se posi-1137 

cionar sobre uma colocação do Conselheiro José Silvino. O mesmo disse que o 1138 

município de Salvador é contratualizado com as Unidades filantrópicas  da rede 1139 

privada, mas o contrato quanto ao atendimento dos 416 municípios, não é um 1140 

contrato, mas sim, um consenso. Este consenso é feito numa pactuação, que 1141 

deveria ocorrer todos os anos. Ressaltou que essa não é uma iniciativa isolada 1142 

do Governo Municipal de Salvador, mas tem sido um entendimento de todas as 1143 

prefeituras. Afirmou que a última vez que foi feita essa pactuação foi no ano de 1144 

dois mil e nove. Portanto, são sete anos sem fazer a pactuação. O Secretário 1145 

pontuou à questão de que nenhum município quer dar um passo se não tiver a 1146 

garantia do recurso federal para a oferta de serviços. Disse que é como se fos-1147 

se uma pirâmide, que todo mundo se destina ao local onde tem mais complexi-1148 

dade. E o local onde tem mais complexidade é Salvador, que fica no ápice. Ou 1149 

seja, fora daqui só se têm o TFD (Transferência para Fora de Domicílio). O 1150 

gestor disse ter feito uma apresentação, recentemente, para os municípios do 1151 

interior. E 90% dos municípios estouravam a sua contratualização, em pelo 1152 

menos, 40% ou 50%. Informou que existe um estudo novo, e se em determina-1153 

do momento a Comissão de Pauta pedir para apresentar, a urgência e emer-1154 

gência pode apresentar. Falou que as UPAS, por exemplo, não tem pactuação 1155 
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com município nenhum. Elas deviam ser voltadas apenas para o município de 1156 

Salvador, porém, nessas UPA’s já foram internadas mais de três mil pessoas 1157 

por mais de quarenta e oito horas. Quando vai se identificar onde isso aconte-1158 

ceu com mais regularidade, é possível perceber que aconteceu no Hélio Ma-1159 

chado, que recebe pessoas de Simões Filho e Lauro de Freitas. E também, na 1160 

UPA Barris, pois todas as vezes que o Hospital Geral do Estado fecha, a ambu-1161 

lância não volta para o local de origem. Portanto, acaba deixando o paciente na 1162 

UPA Barris. Ressaltou que isso é uma distorção grave na rede. Afirmou que, 1163 

inclusive, nesse momento estava discutindo com Dr. Rogério Queiroz, do Mi-1164 

nistério Público, para que isso fosse tratado. Disse ao Presidente caber uma 1165 

provocação sua, já feita anteriormente, pois existem duas situações muito im-1166 

portantes na rede: uma é a rede de urgência e emergência. Segundo o gestor, 1167 

Salvador cumpriu sua meta de implantação de UPA’s, então agora, mais do 1168 

que nunca, está na hora de discutir isso de uma forma mais transparente, mais 1169 

clara, no momento que está sendo implantada uma unidade hospitalar. O outro 1170 

ponto colocado pelo Secretário, foi com relação a Terapia Renal Substitutiva 1171 

(TRS), cujos pacientes ficam na rede de urgência e emergência, de forma inde-1172 

finida, causando transtorno geral, tanto na rede de urgência e emergência, 1173 

quanto para os paciente crônicos. Ressaltou que é interessante que a Associa-1174 

ção de Pacientes de Nefrologia eram muito ativos no controle Social, inclusive, 1175 

neste CMS.  Não se vê essa manifestação hoje, de uma forma muito clara por 1176 

parte desses organismos e teria que avanças. Sobre o teto MAC, o Secretário 1177 

disse ao Conselheiro José Silvino Gonçalves, que obedece a uma remunera-1178 

ção diferenciada na alta complexidade, nesse caso específico de Salvador, a-1179 

firmou que o impacto é a Oncologia. No que diz respeito aos recursos que a 1180 

SMS gerencia. Portanto, afirmou que, do volume de media e alta complexidade  1181 

apresentado por Jerônimo, mais de 50% é oncologia. E 40% é remuneração de 1182 

apenas uma instituição, que é o Hospital Aristides Maltez, que é uma unidade 1183 

100% SUS.  O Secretário ressaltou que o atendimento oncológico pesa, até 1184 

porque a tecnologia avançou. Essas pessoas são atendidas durante muitos 1185 

anos. Portanto, não é um atendimento que se têm alta rapidamente. E, esse 1186 

processo se concentra nos serviços especiais, acaba o valor agregado sendo 1187 

maior. O Secretário disse ser importante falar que, no que diz respeito ao Hos-1188 

pital Aristides Maltez a as outras instituições de oncologia, o município de Sal-1189 

vador não faz restrição quanto à regulação de pacientes. Afirmou que Salvador 1190 
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atende todos os pacientes, compreendendo que é preciso cumprir a Lei dos 1191 

sessenta dias para garantir a assistência desses pacientes no momento em 1192 

que eles são diagnosticados. Ressaltou que, quando faz com que os paciente 1193 

voltem para a rede do interior, são naqueles casos oncológicos de menor gra-1194 

vidade. Afinal, existem cinco serviços no interior do estado, que não gastam 1195 

normalmente seu teto e oneram o teto da capital. Ressaltou que essa é uma 1196 

discussão sem fim e que só será resolvida, quando conseguir recuperar aquilo 1197 

que já foi apresentado em outras oportunidade aqui, em termos de recursos 1198 

federais. Complementando a resposta do gestor do Fundo Municipal, Jerônimo 1199 

Cerqueira, ao Conselheiro Rogério Dantas, do Sindicato dos Servidores, o Se-1200 

cretário disse que se há duvidas quanto ao valor apresentado, basta conferir a 1201 

ordem bancária. Segundo o Secretário, a conta de pessoal é uma conta que 1202 

não se tira. Disse ao Conselheiro que a Diretora de Recursos Humanos, Socor-1203 

ro Tanure, está autorizada a apresentá-lo a ordem bancária quando o mesmo 1204 

quiser. O presidente retomou a condução da reunião e informou sobre a ne-1205 

cessidade de saída do gestor do Fundo municipal, Jerônimo Cerqueira. Agra-1206 

deceu a presença do gestor e informou que o Secretário iria permanecer na 1207 

reunião. Com a palavra, o Conselheiro José Silvino Gonçalves reportou-se ao 1208 

Secretário afirmando ter entendido o que o mesmo explicou. Ressaltou que os 1209 

pacientes oncológicos não são, na sua totalidade, do município de Salvador. 1210 

Porém, existem as pactuações e não foi feito um recorte do valor desses aten-1211 

dimentos aos pacientes que vem de outro município. Não foi esclarecido quan-1212 

to custam esses pacientes e está entrando na conta como se fosse recurso 1213 

aplicado para assistência a população de Salvador. Reforçou a necessidade de 1214 

entender qual o valor total que é tirado para investimento em pacientes de ou-1215 

tros municípios. Em resposta ao questionamento do Conselheiro, o Secretário 1216 

afirmou que é possível fazer o mapeamento do que é gasto com pacientes de 1217 

outros municípios. Ressaltou não poder responder acerca dessa questão de 1218 

forma individual, por paciente, porque existe o atendimento de internamento, 1219 

que é registrado por AIH ou por APAC...(inaudível). Mas, o atendimento ambu-1220 

latorial, por exemplo, o exame que é feito, uma ultrassom, ou especialidades 1221 

maiores que não emitem APAC, não torna possível a localização do pacien-1222 

te...(inaudível). Mas, nos registros existentes, há condição de afirmar a infor-1223 

mação, por município. O Secretário pontuou que, geralmente se está muito a-1224 

tento quando o Secretário não vem para a reunião do CMS, mas disse ser im-1225 
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portante destacar que nunca deixou de ser representado. E, muitas vezes, se 1226 

mandou embora quem veio representar o Secretário. Ressaltou que, geralmen-1227 

te, quem se fez presente foi um Funcionário Público, concursado, que tem car-1228 

go de confiança...(inaudível), e que muitas vezes são desrespeitados, pois fa-1229 

zem suas apresentações e, muitas vezes, não são ouvidos. Complementou 1230 

dizendo que têm esse trabalho de mapeamento dos pacientes de fora de Sal-1231 

vador, feito por nossos funcionários, individualizando todos os municípios. Dis-1232 

se que é preciso compreender uma situação, e que temos uma situação anô-1233 

mala em Salvador, pois o recurso é compartilhado e não é só nosso. Afirmou 1234 

que 60% do recurso ficou na rede estadual, onde não temos nenhum controle. 1235 

Portanto, não se sabe pra quem vai esse recurso. Colocou que isso deveria ser 1236 

uma preocupação do Conselho, pois Salvador fica com 40% do recurso, con-1237 

forme apresentado pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde, e mesmo tendo 1238 

esse percentual os municípios estouram esse valor. E Salvador executa 100% 1239 

do orçamento. E, portanto, a equipe da SMS está de parabéns por fazer isto, 1240 

pois o dinheiro vem para ser gasto e não para ser guardado. No entanto, o Go-1241 

verno do Estado só gasta 56% desse orçamento e não se consegue identificar 1242 

com que município gastou. Ressaltou não ter duvidas de que o Governo do 1243 

Estado gaste e nem está manifestando a existência de algum desvio. Mas, a-1244 

cha que não há tanta preocupação com o registro, porque como ele tem as ati-1245 

vidades hospitalares, ele está gastando dentro do hospital, não interessando 1246 

para que município vá. Então, qualquer número dado, vai se distorcendo por 1247 

conta dessa realidade. Esclareceu que, para os recursos que o município de 1248 

Salvador desembolsa com pacientes de fora, é possível individualizar por cada 1249 

município.  Disse que esse estudo está sendo feito por macrorregião e, inclusi-1250 

ve, tem sido promovidas reuniões com esses municípios para que eles visuali-1251 

zem essa situação. Ou seja, segundo o Secretário, tem muitos municípios que 1252 

quando chega o mês de março, já consumiu todo recurso que ele transferiu 1253 

para Salvador. O Secretário falou sobre um segundo aspecto dessa situação, 1254 

ressaltando que houve um Conselheiro que se manifestou, junto ao Ministério 1255 

Público e junto a SMS, e ele tem toda razão. Mas, Salvador tem dois milhões e 1256 

novecentos mil habitantes, mas estamos nos aproximando de três milhões e 1257 

setecentos mil cartões SUS. O Secretário exemplificou a situação de um paci-1258 

ente oncológico que vem para Salvador e é atendido no Hospital Aristides Mal-1259 

tez, ele começa a ser encaminhado para um determinado Posto de Saúde que 1260 
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é pequeno, a exemplo do Manoel Vitorino, na Dom João IV. Então ele vai lá se 1261 

vacinar, como paciente crônico. Segundo o Secretário, este paciente vai tirar 1262 

um cartão SUS de Salvador, num determinado momento e, muitas vezes, vai 1263 

ficar cinco anos se tratando aqui, quando na verdade ele mora em outra região. 1264 

Ressaltou que isto é um erro da gestão, no processo de identificação desse 1265 

paciente. Segundo o gestor foi feito um mapeamento e um planejamento disso, 1266 

no ano de dois mil e treze e teve a oportunidade de apresentar para o CMS a 1267 

conta da oncologia, de como isso funcionava e foi levada uma proposta, con-1268 

sensuada, entre a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado, para a re-1269 

composição do teto de Salvador, para que fossem atendidos todos os que ha-1270 

viam pactuado conosco e para que sobrassem recursos para os nossos muní-1271 

cipes. O Secretário afirmou que isso começou a ser feito, foi aceito pela SMS 1272 

no ano dois mil e treze, foi cumprido no ano dois mil e quatorze, mas começa-1273 

ram os atrasos. Afirmou que no ano de dois mil e quinze não houve recomposi-1274 

ção, absolutamente nenhuma, de teto. E isso desmanchou os serviços dos a-1275 

nos anteriores. Ressaltou que já estamos em julho do ano de dois mil e dezes-1276 

seis, faltando seis meses para terminar o ano e ainda não há solução para es-1277 

sa situação. Reforçou que isto foi um erro dessa Casa, que se deu nos anos de 1278 

2008, 2009 e 2011. Segundo o gestor, quando se fez as redes, Salvador abriu 1279 

mão da gestão de seus recursos. E, esses recursos migraram daqui. E agora 1280 

vai demorar muitos anos, para que possamos recompor esse teto e atender. 1281 

Disse ter entendido claramente o que o Conselheiro José Silvino colocou, e 1282 

que o mesmo está completamente certo. Mas, entende que agora não pode 1283 

transformar isso num cavalo de pau na administração, pois isto irá afetar pes-1284 

soas que são atendidas na oncologia, na TRS e pessoas que são atendidas 1285 

nas nossas urgências e emergências. Ressaltou que não irá fechar portas para 1286 

o cidadão que chega ao Posto. Portanto, reforçou que é preciso que o teto seja 1287 

recomposto, com a situação vivenciada hoje. Entendendo que aquela conta 1288 

que é da rede ambulatorial hospitalar, vai continuar aumentando, pois os recur-1289 

sos da Atenção Básica continuam congelados. Retomando a condução da reu-1290 

nião, o Presidente Dijalma Rossi disse que vê uma importância enorme nessa 1291 

discussão. Reportou-se ao Conselheiro José Silvino Gonçalves pontuando que 1292 

essa deve ser uma preocupação grande neste Conselho. Até porque, mesmo 1293 

entendendo que não se pode cercear o direito do outro, pois o SUS é universal, 1294 

mas é preciso garantir que os recursos sejam aplicados devidamente para ca-1295 
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da população, e seja, de fato, resgatado esse dinheiro que está empobrecendo 1296 

o município de Salvador, ou deixando de ser gastos em outros municípios, ou 1297 

mesmo sendo investidos de forma que não atenda aos seus munícipes. O Pre-1298 

sidente disse que é possível ver e aprofundar melhor esse quesito da pactua-1299 

ção. E, como Jerônimo afirmou, as portas estão abertas e é possível tentar 1300 

consultar e saber melhor para que não restem duvidas. Ressaltou que pensa, 1301 

também, que a questão da Terapia Renal Substitutiva precisa ser apreciada. E 1302 

o Conselho precisa ter clareza de que, o que fundamenta esse Colegiado, é 1303 

exatamente o trabalho de procurar, cada vez mais, se afeiçoar com a necessi-1304 

dade da população e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Neste sen-1305 

tido, conclamou que cada um traga suas contribuições. Disse que gostaria de 1306 

dizer, também, que se existe algo dentro desse Conselho que o deixa entusi-1307 

asmado, é saber que há discussões, que há provocações, pois isto significa 1308 

que, de fato, há o desejo de melhorar, avançar e compreender cada vez mais 1309 

esse sistema, porque não é algo tão fácil. O Presidente colocou que a situação 1310 

da Atenção Básica, assim como foi falado por Jerônimo, tem os recursos inse-1311 

ridos dentro de outro recurso. Ou seja, para os Conselheiros que, segundo ele, 1312 

muitas vezes não se aprofundaram ainda dentro do conhecimento dessa prati-1313 

ca contábil e por necessidade, talvez, das ferramentas, fica confuso.  Portanto, 1314 

nesse sentido, basta entender quê só a provocação pode dar clareza de tais 1315 

situações, fortalecendo esse Controle Social, de fato. O Conselheiro José Silvi-1316 

no Gonçalves solicitou uma Questão de Esclarecimento, que lhe foi concedida. 1317 

Com a palavra, o referido Conselheiro disse que gostaria de aproveitar a pre-1318 

sença do Secretário na reunião e reportando-se ao mesmo disse que têm re-1319 

cebido denuncias, nas comunidades, sobre a ausência de medicamentos, de 1320 

uso contínuo, dos pacientes portadores de transtorno mental. Relatou que exis-1321 

tem pessoas que estão deixando de usar os medicamentos de uso contínuo, 1322 

porque não estão encontrando nos CAPS. Pediu que o Secretário estivesse 1323 

atento a essas informações e dissesse a população quando será resolvida es-1324 

sa situação. Em resposta, o Secretário afirmou que a SMS não tem recursos 1325 

decrescentes para gastos próprios em medicação. Afirmou estar gastando 1326 

sempre mais em medicação. Chamou atenção ao fato de que, os recursos da 1327 

assistência farmacêutica são distribuídos tripartite. Ou seja, segundo o gestor, 1328 

o município recebe um quantitativo de recursos do Governo Federal, aporta os 1329 

seus recursos nesse processo...(inaudível), pois tem algumas medicações que 1330 
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se confundem com alimentação, a exemplo das enzimas, dos leites, que tam-1331 

bém entram nessa conta. E tem o componente do Estado. O Secretário disse 1332 

que foram feitas três pactuações que também atendem a área de saúde men-1333 

tal. Lembrou que na última reunião da Coordenação Executiva do CMS, o Pre-1334 

sidente Dijalma Rossi fez uma provocação para que seja feita uma reunião 1335 

pautando a saúde mental. Ressaltou que seria interessante que Bruno Viriato, 1336 

responsável pela assistência farmacêutica no município, esteja nesta reunião, 1337 

para que ela possa identificar claramente quais são as medicações que estão 1338 

faltando. Segundo o Secretário, no ano passado, a Secretaria Estadual de Sa-1339 

úde teve dificuldades imensas de fazer as entregas das medicações. Esclare-1340 

ceu que a SESAB não dá o recurso para Salvador, mas sim, a medicação. 1341 

Pontuou que para ele isto está ótimo, pois não precisa perder tempo fazendo 1342 

licitação e os processos administrativos para concluir a aquisição dos medica-1343 

mentos. Porém, segundo o Secretário, a pactuação não foi cumprida ao longo 1344 

dos três últimos anos, com um agravante muito grande no ano de dois mil e 1345 

quinze. O gestor disse que a proposta da SMS a Secretaria Estadual de Saúde 1346 

foi para que diminuísse o rol de medicamentos do estado, para que aqueles 1347 

medicamentos que o estado assumisse fazer a entrega, fizesse em sua pleni-1348 

tude. Com isto, o município se organizaria para fazer a aquisição de medica-1349 

mentos que ficassem sob sua responsabilidade, e aquelas medicações que já 1350 

tinham contrato e que já tinham começado o processo licitatório, fosse feita a 1351 

entrega. Ressaltou que isso foi combinado, organizado, porém, mais uma vez 1352 

não foi cumprido. Segundo o Secretário, veio um pedido do Estado para que 1353 

zerasse a divida e isto foi atendido. Mas, mesmo assim a medicação não foi 1354 

atualizada. Pontuou que esse processo precisa de uma sintonia entre os três 1355 

setores. Relatou a ocorrência de duas situações: a primeira no final do ano com 1356 

a falta de pagamento dos recursos federais. E o segundo momento é essa si-1357 

tuação que está sendo vivida com o Estado, que é responsável pelo forneci-1358 

mento de quatro medicações de uso contínuo na área de psiquiatria. E quando 1359 

ocorre o não cumprimento do compromisso do Estado, o município tem que 1360 

estartar a licitação para garantir os suprimentos. Ressaltou que cabe uma pau-1361 

ta para discutir saúde mental no CMS, e que possa ser de forma bem pontua-1362 

da, para que possa responder ao Conselheiro José Silvino de uma forma acer-1363 

tada. Retomando a condução, o Presidente, antes de passar a palavra aos úl-1364 

timos inscritos, agradeceu a todos e todas que compareceram à reunião, mas 1365 
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pontuou a satisfação de ter o Conselheiro Fábio Ferreira que estava aniversari-1366 

ando.  Passou a palavra ao Conselheiro Fábio Ferreira, que agradeceu aos 1367 

conselheiros pela lembrança e disse ser uma satisfação, no dia do seu aniver-1368 

sário, estar discutindo a saúde de Salvador. Questionou ao Secretário se há 1369 

algum recurso previsto para a reforma da Unidade de Saúde Lazarotto, pois foi 1370 

feita uma visita pelos Conselheiros onde constataram que a Unidade está muito 1371 

insalubre e com alguns atendimentos suspensos. Perguntou em que situação 1372 

se encontra o CAPS que fica em Pirajá, se existe alguma reforma prevista. 1373 

Com a palavra, o Conselheiro Manoel Victor de Jesus saudou a todos e todas e 1374 

agradeceu ao Secretário José Antonio Rodrigues pela inauguração da UPA de 1375 

Paripe que, segundo ele, fica próxima a sua residência e vai atender àquela 1376 

população que necessita, já que as UPA’s de Periperi e Escada vivem superlo-1377 

tadas. O Conselheiro disse ter visto uma reportagem sobre a UPA dos Barris, 1378 

informando que os trabalhadores estavam numa atividade grevista e paralisa-1379 

ram as atividades. Questionou como está à situação dessa Unidade que é ad-1380 

ministrada pela Fundação José Silveira. Em resposta, o Secretário reportou-se 1381 

primeiramente ao Conselheiro Fábio Ferreira, e disse que a Unidade Antonio 1382 

Lazarotto não foi contemplada no primeiro conjunto de reformas da SMS, por-1383 

que ela tinha recursos cativos na Caixa Econômica Federal. Segundo o Secre-1384 

tário, estes recursos jamais foram liberados. E como o valor era muito substan-1385 

cial, foi solicitado que esse recurso fosse todo concentrado na atividade do An-1386 

tonio Lazarotto. Porém, por último agora o Ministério da Saúde pediu seis me-1387 

ses para analisar o plano de trabalho. Afirmou que esse recurso não está com 1388 

a SMS, mas está retido na Caixa Econômica, assim como inúmeros recursos 1389 

de varias prefeituras e do Estado. Afirmou ter sido autorizada pelo município a 1390 

reforma, com recursos próprios da rede, para que seja feita a entrega e, quan-1391 

do o Ministério conseguir resolver a situação com a Caixa Econômica, possa 1392 

liberar. Ressaltou que esse recurso não possui o perfil do fundo a fundo, que 1393 

deu agilidade no processo de deslocamento. Mas, trata-se daqueles recursos 1394 

tradicionais que ainda tem que se apresentar plano de trabalho. Esclareceu 1395 

que, à medida que vai tendo Emendas Parlamentares ou outras unidades vão 1396 

sendo reformadas pelo município...(inaudível). O Secretário disse que, com 1397 

isto, o Superintendente da Caixa Econômica ...(inaudível). Afirmou que a Uni-1398 

dade Lazarotto estará sendo reformada nos próximos dias, já está com orça-1399 

mento aprovado e será feita com recursos próprios. Ressaltou que, inclusive, 1400 
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cabe expansão dessa Unidade. Sobre o CAPS tipo III, o Secretário disse que o 1401 

que foi feito foi uma proposição de expansão da rede com o CAPS tipo II. Es-1402 

clareceu que Salvador tem uma rede de CAPS muito atrasada, e que foi pro-1403 

posto que não fosse preciso abrir todos como CAPS tipo III, mas que fossem 1404 

mantidos os antigos ambulatórios. Ressaltou que isto, inclusive, isso foi um 1405 

pedido feito por vários Conselheiros e pelo Sindicato. Pontuou que esse perfil 1406 

foi proposto para a Secretaria Estadual e para o Ministério da Saúde, que en-1407 

tendem de uma forma totalmente diferente e querem tudo como CAPS tipo III. 1408 

Esclareceu que está com o CAPS tipo III, com 50% da capacidade ociosa, 1409 

principalmente CAPSad, como acontece com o CAPS Gey Espinheira. Segun-1410 

do o Secretário, este CAPS continua funcionando e é o único CAPS tipo III.  1411 

Esclareceu que o CAPS Célia Rocha foi cadastrado como CAPS tipo III, mas é 1412 

um CAPS tipo II, e isso nunca foi notificado pelo Ministério da Saúde. Ressal-1413 

tou que não há perspectiva nenhuma desse CAPS funcionar em regime de 24 1414 

horas. O Secretário pontuou que, muitas vezes, o paciente está mais bem cui-1415 

dado na atividade ambulatorial, pois a família acompanha de forma mais incen-1416 

tivada, do que no CAPS. Colocou que está na hora de rever essa política de 1417 

saúde mental, com o Controle Social fazendo parte desse processo, para dar 1418 

mais eficiência a essa prestação de serviços, pois ela tem que ser diferenciada. 1419 

Sobre a greve dos profissionais da UPA Barris, o Secretário disse que a SMS 1420 

tem uma conta para Unidades de Pronto-atendimento e faz esse financiamen-1421 

to. Ressaltou que sua maior preocupação é rodar a folha de pagamento, que é 1422 

feito no dia 20, e no dia 21, é pagar PA e UPA. Afirmou que não há, absoluta-1423 

mente, nenhum atraso. Disse que a Fundação José Silveira apresentou sua 1424 

conta na primeira semana do mês de junho e na terceira semana, desse mes-1425 

mo mês, seus recursos já estavam depositados. Esclareceu que o que tem sido 1426 

noticiado é que eles não tem recebido recursos do Governo do Estado, por 1427 

conta da questão da contratualização...(inaudível).  Com a palavra, o Conse-1428 

lheiro José Silvino propôs que a gestão apresente, num prazo razoável, a ques-1429 

tão das pactuações do município de Salvador com outros municípios, na área 1430 

de oncologia e outros serviços. O Secretário pediu a palavra para ressaltar que, 1431 

a Comissão de Pauta não se reúne e é obrigação de todos os Conselheiros 1432 

fazer parte dessa Comissão. Pontuou que todos se sentem a vontade de co-1433 

brar da gestão. E que pode fazer a apresentação solicitada pelo Conselheiro 1434 

José Silvino, mas que vai apresentar a situação dos 416 municípios e vai ser 1435 
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um verdadeiro samba do crioulo doido, pois nem a visualização conseguirá ter. 1436 

Ressaltou que é importante que as Comissões do CMS, que tem a obrigação 1437 

de se reunirem, discutam isso com a Secretaria, para que os Conselheiros dê-1438 

em forma a essa apresentação. Se não, os gestores e os técnicos não se senti-1439 

rão nem estimulados a apresentar nada, pois as perguntas acabam sendo e-1440 

quivocadas. O Presidente colocou que já está sendo feita a avaliação efetiva 1441 

de como estão as Comissões do CMS, foi feito um levantamento e será pro-1442 

posta a reestruturação. Mas, enquanto encaminhamento dessa reunião fica 1443 

definido que, após manifestação da Procuradoria Jurídica, chamaremos uma 1444 

reunião extraordinária para tratar da conjuntura da Mesa Diretora. Nada mais 1445 

havendo, o Presidente encerrou a reunião, e eu, Jaqueline Rodrigues dos San-1446 

tos Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de lida será assinada pelos pre-1447 

sentes. 1448 

 1449 

Jaqueline Rodrigues dos Santos Almeida 1450 

Secretária-executiva do Conselho Municipal de Saúde de Salvador 1451 

 1452 

Salvador, 13 de julho de 2016. 1453 

 1454 

 1455 

 1456 

Cons. José Antonio Rodrigues Alves   1457 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 1458 

 1459 

 1460 

 1461 

Cons. Roberta Cristina Araújo Padre Rangel 1462 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 1463 

 1464 

 1465 

 1466 

Cons. Ubirací Matildes de Jesus 1467 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB 1468 

 1469 

 1470 

 1471 

Cons. Maria Laura Fontes Silva  1472 

Ministério da Saúde  1473 

 1474 

 1475 
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 1476 

 1477 

 1478 

Cons. Ednésio Oliveira de Jesus  1479 

Ministério da Saúde  1480 

 1481 

 1482 

 1483 

Cons. José Sandoval Leal Santos 1484 

AHSEB 1485 

 1486 

 1487 

 1488 

Cons. Elza de Oliveira Araujo 1489 

SINDHOSBA 1490 

 1491 

 1492 

 1493 

Cons. Djalma Bastos Rossi 1494 

SINDSAÚDE - Rede Pública 1495 

 1496 

 1497 

 1498 

Cons. Cléber Mascarenhas Bispo 1499 

AACES 1500 

 1501 

 1502 

 1503 

Cons. Rogério Dantas dos Santos 1504 

SINDSEPS 1505 

 1506 

 1507 

 1508 

Cons. Jovenildo de Araújo Pereira 1509 

SINDSEPS 1510 

 1511 

 1512 

 1513 

Cons. Ivea Carolina Santiago Sant’ana 1514 

ABO/Ba 1515 

 1516 

 1517 

 1518 

 1519 

Cons. Izolda Souza Cardoso 1520 

AMSNU 1521 

 1522 

 1523 

 1524 

Cons. Antonio Marcos Almeida Sampaio 1525 

Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro de Cosme de Farias 1526 

 1527 
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 1528 

 1529 

Cons. Fábio Ferreira de Jesus 1530 

Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Pirajá 1531 

 1532 

 1533 

 1534 

Cons. Rubiraci Santos de Almeida  1535 

União Brasileira de Mulheres – UBM 1536 

 1537 

 1538 

 1539 

Cons. Elza Costa Pinto 1540 

Sociedade Beneficente dos Moradores de castelo Branco e Adjascências 1541 

 1542 

 1543 

 1544 

Cons. José Silvino Gonçalves dos Santos 1545 

Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana 1546 

 1547 

 1548 

 1549 

Cons. Maurício dos Santos 1550 

SINDINAPI 1551 

 1552 

 1553 

 1554 

Cons. Pedro Reis Paixão Gonçalves dos Santos 1555 

UNEGRO 1556 

 1557 

 1558 

 1559 

Cons. Edneide Lopes do Espírito Santo 1560 

AMEA 1561 

 1562 

 1563 

 1564 

Cons. Ilton Reis Fahning 1565 

CEAPLER 1566 

 1567 

 1568 

 1569 

Cons. Kátia Medrado dos S. Baldini 1570 

NASPEC 1571 

 1572 

 1573 

 1574 

Cons. Manoel Victor de Jesus 1575 

FETIM/Ba 1576 


