
 1

    1 

 2 

 3 

 4 

  5 

 6 

ATA DA QUATROCENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 7 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVA-8 

DOR- CMS/SSA 9 

 10 

Salvador, 03 de Fevereiro de 2015. 11 

 12 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze ho-13 

ras e trinta minutos, no auditório da Secretaria Municipal da Saúde de Salva-14 

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

mércio, Salvador/Bahia, foi realizada a Quatrocentésima Oitava Reunião do 16 

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

seguinte pauta: Eleição e Posse da Coordenação Executiva do Conselho 18 

Municipal de Saúde de Salvador, para o biênio 2015/2017. Após ser realiza-19 

da a primeira chamada às 14 horas pela Conselheira Izolda Souza Cardoso 20 

(A.M.S.N.U.) de forma nominal citando as instituições. Constatado quorum in-21 

suficiente, pois estavam presentes apenas onze conselheiros, aguardou-se a 22 

segunda chamada às 14h30min. Dando início à segunda chamada às 23 

14h30min, a conselheira Izolda Souza Cardoso (A.M.S.N.U.) também de for-24 

ma nominal, por instituição, realizou a segunda chamada e constatou o quorum 25 

necessário para realização da Quatrocentésima Oitava Reunião do Conselho 26 

Municipal de Saúde do Município. Após isso, passou a palavra à Secretária 27 

Executiva Senhora Jaqueline Rodrigues (CMS) que após cumprimentar aos 28 

presentes informou que iria realizar a apresentação das duas chapas inscritas 29 

na ultima reunião do Conselho Municipal de Saúde, reunião de número quatro-30 

centos e sete no dia vinte e um de janeiro de dois mil e quinze na qual foi con-31 

vocada esta reunião extraordinária. A mesma apresentou o ponto de pauta úni-32 

co: Eleição e Posse da Coordenação Executiva do Conselho Municipal de 33 

Saúde de Salvador, para o biênio 2015/2017. Continuou declarando que 34 

consta registro de duas chapas: Chapa um, composta pelos seguintes conse-35 

lheiros: Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nlee-36 

ke),representante do segmento dos usuários como Presidente, conselheiro 37 

 

Conselho Municipal de 
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Djalma Bastos Rossi  (SINDSAÚDE – Rede Pública), representante do seg-38 

mento dos trabalhadores como Vice - Presidente, conselheiro José Antonio 39 

Rodrigues Alves (Secretaria Municipal de Saúde – SMS),representante do 40 

segmento dos Gestores/prestadores como Secretario Geral  e conselheira Ru-41 

biraci de Almeida (União Brasileira de Mulheres – UBM), representando o segmen-42 

to usuários como Secretária Adjunta. Chapa dois: conselheiro Everaldo Alves de 43 

Oliveira Braga (SINDSEPS), representante do segmento dos trabalhadores como 44 

presidente, conselheiro Pastor Wilson Marques  (Igreja do Evangelho Quadran-45 

gular – IEQ) representante dos segmentos de usuários como Vice Presidente, con-46 

selheiro José Antonio Rodrigues, (SMS) como Secretário Geral e conselheiro Jo-47 

sueliton de Jesus (AMEA), como Secretário Adjunto. Retomando a palavra, a con-48 

selheira Izolda Souza Cardoso (A.M.S.N.U.), declarou que após a leitura das 49 

duas chapas inscritas e passou a palavra ao conselheiro Ednésio Oliveira de 50 

Jesus (Ministério da Saúde), que cumprimentou aos presentes, e declarou e-51 

xistência do quorum de dezessete conselheiros. Passando a palavra para a 52 

conselheira Izolda Souza Cardoso (A.M.S.N.U.) que declarou conforme a 53 

convocação que na reunião anterior onde não foi possível concluir, passaria à 54 

votação nominal, onde cada conselheiro deveria declarar o seu voto na Chapa 55 

um ou Chapa dois. Perguntou se todos se sentiam esclarecidos, após a leitura. 56 

Não havendo nenhuma manifestação, a mesma passou a votação. Declarou 57 

que a Secretária Executiva convocaria cada um dos presentes e a mesma faria 58 

o registro da votação. Dando continuidade, a secretária Jaqueline Almeida 59 

(CMS) chamou o conselheiro José Antonio Rodrigues Alves (Secretaria Mu-60 

nicipal de Saúde – SMS) que declarou o seu voto pela chapa um. Em seguida 61 

a secretária executiva solicitou a anotação do referido voto, e chamou a conse-62 

lheira Dinsjani Pereira dos Santos (Secretaria Municipal de Promoção Social 63 

e Combate à Pobreza -SEMPS) que declarou o seu voto para a chapa um. 64 

Chamou o conselheiro José Cristiano Sóster (Secretaria da Saúde do Estado 65 

da Bahia – SESAB) que declarou seu voto na chapa um; chamou o conselheiro 66 

Ednésio Oliveira de Jesus (Ministério da Saúde) que declarou seu voto na 67 

chapa um; chamou o conselheiro Rodrigo Franco (PRÓ – SAÚDE) que decla-68 

rou o seu voto para a chapa um; chamou o conselheiro Djalma Bastos Rossi 69 

(SINDSAÚDE – Rede Pública) que declarou o seu voto para a chapa um; cha-70 

mou o conselheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) que decla-71 

rou seu voto para a chapa dois; chamou a conselheira Maria do Socorro 72 
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Mendonça de Campos (SINDIMED/Ba) que declarou seu voto para a chapa 73 

dois; chamou o conselheiro Luciano Fernandes de Almeida (Sindicato dos 74 

Odontologistas do Estado da Bahia- SOEBA) que declarou seu voto para a  75 

chapa dois; chamou o conselheiro Humberto Costa (Associação Municipal de 76 

Servidores de Nível Universitário - A.M.S.N.U.) que declarou uma abstenção com 77 

declaração de voto. A Secretária Executiva solicitou uma pausa para que o conse-78 

lheiro Enádio Nunes Pinto (AACES) assinasse a lista de presença. Enquanto 79 

isso esclareceu ao conselheiro Humberto Costa (A.M.S.N.U) que seria feita a 80 

declaração de voto ao final da votação. Feito isso retornou à votação chamando o 81 

conselheiro Enádio Nunes Pinto (AACES) que declarou seu voto para a chapa 82 

dois; chamou o conselheiro Antonio Marcos Almeida Sampaio (COMACCF) 83 

que declarou seu voto para a chapa um; chamou a conselheira Rubiraci de Almei-84 

da (União Brasileira de Mulheres – UBM) que declarou seu voto para a chapa um; 85 

chamou o conselheiro Marcelo Souza Coelho (Conselho Comunitário do Bairro 86 

e Distrito de Pirajá) que declarou seu voto para a chapa um;  chamou o conse-87 

lheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da Paróquia 88 

São Daniel Comboni – Sussuarana) que declarou seu voto para a chapa um; 89 

chamou o conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala 90 

’Nleeke) que declarou seu voto na chapa um; chamou o conselheiro Josueliton 91 

de Jesus (AMEA) que declarou sua abstenção com declaração de voto; chamou o 92 

conselheiro Aristótelis Vigas de Almeida (Grupo Vontade de Viver) que decla-93 

rou seu voto na chapa um; chamou o conselheiro pastor Wilson Marques (I-94 

greja do Evangelho Quadrangular – IEQ) o mesmo respondeu com a seguinte 95 

fala “Eu estou chegando agora...” no que foi interrompido pela Secretária Exe-96 

cutiva que esclareceu ao mesmo que ele deveria apenas declarar o seu voto 97 

na chapa um, chapa dois ou abstenção com declaração de voto. Informação 98 

reforçada pela conselheira Izolda Souza Cardoso.  A Secretária Executiva per-99 

guntou ao conselheiro Wilson Marques (Igreja do Evangelho Quadrangular – 100 

IEQ) se o  mesmo desejava declarar abstenção de voto?. O conselheiro decla-101 

rou que não, que o seu voto seria na chapa dois. Em seguida chamou o conse-102 

lheiro Manoel Victor de Jesus (FETIM/Ba) que declarou seu voto na chapa 103 

um. Concluída a votação a secretária executiva Jaqueline Almeida, auxiliada 104 

pela conselheira Izolda Souza Cardoso (Associação Municipal de Saúde  - 105 

A.M.S.N.U.) realizou a contagem dos votos e passou a palavra ao conselheiro Ed-106 

nésio Oliveira de Jesus (Ministério da Saúde) que informou o seguinte resul-107 
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tado da votação: Chapa um, obteve treze votos e chapa dois cinco votos e du-108 

as abstenções com declaração de voto. Em seguida passou a palavra para se 109 

manifestarem os que solicitaram abstenção com declaração de voto pelo tempo 110 

regimental de três minutos. Em primeiro lugar, declarou o conselheiro Humber-111 

to Costa (Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U.) com a seguinte fala: “ A 112 

minha abstenção, qualquer eleição tem que ter um regimento eleitoral, não existe 113 

um regimento eleitoral. Devido a qualidade do som o mesmo reiniciou com a se-114 

guinte fala: “ Eu acho que a eleição deve ser aberta, a eleição deve ser direta, a 115 

próxima eleição que tiver deve ser direta, os representantes de segmentos deve ser  116 

escolhido pelo seu segmento, pelos seus representantes,exemplo, os trabalhadores 117 

foi pra colocar alguém na chapa como era antigamente.O que tinha que ter mais 118 

representatividade, por que se a gente tem uma pessoa está numa chapa represen-119 

tando os trabalhadores e  ela não foi indicada por essa maioria, então deixa de ter 120 

representatividade. Então aqui fica já, a gente iniciar o período do Conselho que a 121 

gente faça mudança, Marcos isso é uma promessa sua que eu vou cobrar, a gente 122 

precisa modificar o regimento naquelas coisas que ficou dúvida. As coisas toda hora 123 

estão aparecendo no jornal, uma coisa absurda, os hospitais desviaram quinhentos 124 

milhões e a história não foi pequena do lado do Sul, então, tudo é dinheiro tirado e a 125 

gente  fica perdendo tempo com a discussão de cargos. Então é por isso que eu me 126 

abstenho de votar por eu acho que o processo se pode ter re-eleição ou não, no 127 

nosso  regimento próprio, se tem ou não , se vai ser por segmento e aí agora, não 128 

deixe pra cima da hora, providenciando isso o mais  rápido possível, e também tem 129 

um detalhe: as comissões estão aí,a proposta do carnaval, dois meses perdidos, é 130 

necessário que a gente trabalhe pra explicar às pessoas por que essa comissão, 131 

por que tem que participar, pra participar, e participe com afinco, porque a maioria 132 

dos conselheiros se predispõe e não sabe nem o que fazer, e se candidata. É ne-133 

cessário isso. Que a gente comece a dar mais representatividade ao nosso Conse-134 

lho, por que a população de Salvador precisa e não é só pública não, a parte priva-135 

da também tá indo pelo mesmo ralo e a parte privada também tem uma parte finan-136 

ciada pelo Sistema Único de Saúde.” Concluída essa fala, a palavra foi transmitida 137 

ao conselheiro Josueliton de Jesus Santos (AMEA) para que o mesmo declarasse 138 

sua abstenção de voto. O conselheiro iniciou com a seguinte fala: “Eu já faço minhas 139 

palavras as de Humberto,pelo que ele falou. É, quando se há uma competição, há 140 

uma proposta, então se não houve nem competição como Humberto falou, tinha que 141 

ter sido indicado por segmento, a gente teve oportunidade dos segmentos apresenta-142 
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rem seus representantes e não houve isso. Urge agora a necessidade pelos projetos 143 

do carnaval e por aí a frente, e não ficar o Conselho sem uma mesa diretora para 144 

tomar posicionamento. Eu me abstive do voto em função de não ter visto nenhuma 145 

planilha de trabalho para a próxima gestão. Então, a questão de ter sido colocado em 146 

uma chapa sem nem ter sido comunicado, não implica de eu não fazer parte do gru-147 

po, eu sou usuário, sou trabalhador e posso fazer parte de qualquer grupo, vou apoiar 148 

quem chegar aqui pra fazer parte da mesa diretora. Como não justifica Silvino (se o 149 

tempo for limitado, vocês falem viu!) você interferir a fala do outro desrespeitando o 150 

direito de fala, por que eu fui colocado em uma chapa sem ser comunicado. Você 151 

sabia disso? Mas eu aceitei quando me foi dito: “A gente colocou seu nome pra com-152 

por ” Eu disse tudo bem! Nem eu votei em mim! Então, eu acredito que vocês tenham 153 

entendido por que de eu não ter votado nem em um, nem em dois, isso é o meu voto, 154 

voto de Josueliton, porque na verdade eu não vejo nenhum planejamento de ação, e 155 

isso deve existir. A gente precisa elaborar um plano de ação para a próxima gestão 156 

com metas a serem cumpridas, nós usuários vamos cobrar. E nós compondo o Con-157 

selho com todo esse número de representantes pra fazer esse acompanhamento, 158 

tirar da cabeça a idéia que somente tem que ter fiscalização e cobrança, fiscalização 159 

e cobrança. A gente não viu participação da maioria dos conselheiros. Então, se tiver 160 

conselheiro participando não só das comissões, mas também desses momentos de 161 

condução, de formar uma comissão eleitoral, de formar uma chapa, a gente na hora, 162 

assim, não dá pra participar, não dá pra compactuar, só isso.” Em seguida, o conse-163 

lheiro Ednésio Oliveira de Jesus (Ministério da Saúde) transmitiu a fala ao con-164 

selheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) por solicitação de uma 165 

Questão de Ordem. O conselheiro Ednésio Oliveira de Jesus (Ministério da Sa-166 

úde) informou que se tratava de esclarecimento. O mesmo iniciou sua fala da se-167 

guinte fala: “Eu acho que, aproveitando essa oportunidade, eu acho que o conselhei-168 

ro que está chegando agora, a gente poderia ceder a fala ao conselheiro e depois eu 169 

falaria” Acatada essa sugestão, foi concedida a fala ao conselheiro Pastor Wilson 170 

Marques (Igreja do Evangelho Quadrangular – IEQ) que começou com a se-171 

guinte fala: “ Inicialmente quero cumprimentar a mesa e a todos e a todas 172 

uma boa tarde de paz, de amor, de muita tranqüilidade. Eu pedi para que desse um 173 

esclarecimento pelo seguinte: eu estou chegando agora, eu votei na chapa dois, mas 174 

isso não significa que eu tenha ou que tivesse alguma coisa contra os membros da 175 

chapa um. Eu votei na chapa dois, por que eu confio no meu pensamento. A alter-176 

nância, eu sou terminantemente favorável a alternância de poder. Para que outros 177 
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também tenham a oportunidade, e a mudança nem sempre é para pior, quem está 178 

concorrendo a um cargo, disputando. Por que a mudança é salutar em qualquer 179 

segmento da sociedade. Não tenho nada contra os companheiros da chapa um, cer-180 

to? Mas eu digo que a alternância de poder faz muito bem, e a mudança às vezes, 181 

muito raramente, acontecem para as coisas descambarem para outro lado não muito 182 

favorável, mas quem está concorrendo a um cargo quer o presidente, ele tem proje-183 

tos e ele tem que fazer melhor do que o seu antecessor. Então essa foi o minha ra-184 

zão por eu ter declarado o meu voto na chapa dois. Não foi apenas por eu compor a 185 

chapa, mas por que sou favorável a  alternância de poder. Este foi o meu esclareci-186 

mento e muito obrigado pela  atenção de todos agradeço a todos” Em seguida a pa-187 

lavra foi transmitida ao conselheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga (SIND-188 

SEPS) com a seguinte fala: “Primeiramente eu boa tarde a todos e todas. O 189 

que eu quero que fique claro é que não há vencido nem vencedor. Primeiro 190 

porque, a gente defende um SUS, um SUS de qualidade. E agora eu queria o 191 

compromisso de todos vocês conselheiros aqui, que podem tá desculpando 192 

alguma coisa ou outra, nós estamos com o SUS sucateado. Companheiro Jo-193 

sueliton, independente de Município ou Estado hoje, o SUS está sucateado. 194 

companheiro Josueliton é de um segmento hoje, das pessoas de transtornos 195 

mentais que eu gostaria que os novos conselheiros que está aqui pudesse visi-196 

tar os CAPS. Eu gostaria que fosse no CAPS de Coutos, no CAPS Osvaldo 197 

Camargo, no CAPS Infantil no Rio Vermelho, onde houve um seqüestro relâm-198 

pago.No CAPS Osvaldo Camargo,onde um meliante foi morto lá dentro, no 199 

CAPS Liberdade que hoje funciona ali no IAPI onde tem uma infestação de 200 

pombos. Eu gostaria que, os novos conselheiros, independente de chapa ou do 201 

que quer que seja, até porque, nós não estamos disputando para ser conse-202 

lheiro, nós estamos disputando uma estrutura para o Conselho. A lei diz que o 203 

conselho tem uma verba mas não tem uma estrutura pra isso. A gente tem que 204 

brigar, por exemplo, para o Conselho sair daqui de dentro. Não é salutar pra o 205 

Conselho ficar dentro da Secretaria; O conselho é autônomo. A gente tem que 206 

lutar pra isso, a reunião do Conselho sempre tem que ser fora, se nós é quem 207 

fiscalizamos a Secretaria Municipal de Saúde. Por exemplo, os contratos da 208 

Secretaria, antes de ser aprovados no Conselho, já são assinados. As licita-209 

ções, tudo o que há. Então eu acho que esse Conselho, independente de quem 210 

vai estar na mesa ou não, ai é um compromisso de todos os conselheiros, fazer 211 

essas cobranças, e que não foi feita no passado. Por que se todos os dias a 212 
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gente analisar o diário oficial os contratos já estão prontos. A gente tem um 213 

CEREST, por exemplo, que não existe. De fato o CEREST não existe, não tem 214 

funcionário lá. Não está funcionando. A gente tem que mudar a estrutura das 215 

reuniões do Conselho, por que é fácil as vezes, quem quer que seja, vim apre-216 

sentar ou discutir os agentes de endemias, o gestor vem, tem trinta minutos. 217 

Com trinta minutos pode destrinchar tudo que quiser que tá bom, aí conselheiro 218 

só tem três minutos. E com três minutos você vai debater o quê? Aí a gente 219 

tem que tumultuar pra mostrar que tá errado. E aquela pessoa volta, tem mais 220 

dez, quarenta minutos e o conselheiro, isso aqui tem que discutir saúde ou pra 221 

referendar as políticas de saúde? O conselho é pra a gente discutir e aprovar, 222 

deliberar, reprovar, como é que eu posso aprovar ou reprovar sem discutir, sem 223 

às vezes ter acesso aos documentos das secretarias com antecedência pra 224 

você estudar. E às vezes é o que ocorre. A gente precisa discutir urgência e 225 

emergência, o processo de terceirização das UPAs, nós temos uma infinidade 226 

de problemas, e que no final das contas estes problemas afligem na ponta os 227 

trabalhadores usuários que estão se digladiando no dia a dia. Então, nós traba-228 

lhadores, Doutora Socorro sabe muito bem disso, hoje nós estamos nos digla-229 

diando com os pacientes no dia a dia, e tem um setor que está ficando nessa, 230 

aproveitando às vezes esse paradigma nosso que é se degladiando ou qual-231 

quer coisa que seja,e as políticas públicas, de saúde pública  não tem sido efe-232 

tivamente posta em mesa. Dizem que o trabalhador ganha demais e que o u-233 

suário tem demais. O usuário aplaude às vezes,quando o cara vem e faz uma 234 

faixa de pedestre, e tem pessoas botando no facebook: “Parabéns prefeito!” 235 

uma faixa de pedestre! Ou um posto de saúde que quer que seja, é obrigação 236 

do gestor. Por que a obrigação do gestor é fazer e a nossa cobrar. Então eu 237 

gostaria que todos nós conselheiros pudesse sair daqui dessa estrutura gelada 238 

e gostosa, mas que também possamos ir nas unidades onde não tem nenhuma 239 

estrutura, pra que nós possamos ver a realidade, não só dos usuários, mas 240 

também dos trabalhadores. Muito obrigado a todos e todas.” Concluída essa 241 

fala que foi seguida por aplausos de alguns presentes, a conselheira Izolda 242 

Cardoso (A.M.S.N.U.) retomou a palavra passou para a conselheira Maria do 243 

Socorro Mendonça de Campos (SINDIMED/Ba), que após ao mesmo tempo 244 

que informa que estaria encerrando as inscrições na fala da referida conselhei-245 

ra. Após cumprimentar aos presentes a conselheira sinaliza que apesar de falar 246 

alto, solicita que sua fala seja registrada e gravada com a seguinte fala: “Eu 247 
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falo alto, mas, infelizmente eu gostaria que isso ficasse gravado por que, eu 248 

acho que é de importância. Mas mesmo assim vou continuar falando aqui, 249 

quem sabe, não ta saindo o som,mas esteja gravando. Eu não tenho partido 250 

político, nem tenho afeição a nenhum segmento nem de direita, nem de es-251 

querda. Primeiro, porque eu não acredito em partido político nem de direita 252 

nem de esquerda no país que nós vivemos. E tem pessoas que a cada dois 253 

anos troca de partido de direita e de esquerda de acordo com a conveniência. 254 

Mas, eu votei na chapa dois por uma única razão: Concordo com o Pastor Wil-255 

son, tem que ter revezamento de poder. Depois o nosso Conselho nos últimos 256 

dezoito meses foi totalmente inoperante. Por que só reinou aqui questões de 257 

campanha política, direta ou indiretamente, foi o que nós tivemos aqui, e o 258 

Conselho não cumpriu com sua função de fiscalizador da saúde pública. Então, 259 

por isso que eu votei na opção de uma outra chapa, por isso. Todo mundo sa-260 

be aqui que eu trabalho no SAMU, sou médica reguladora do SAMU. O SAMU 261 

pela portaria 2048 a qual ela foi criada diz lá: “O SAMU foi criado como obser-262 

vatório da rede.” Então, eu, como médica reguladora não preciso sair de onde 263 

eu estou, pra ir fiscalizar numa unidade de saúde, por que eu de dentro, eu te-264 

nho toda a noção da rede. Eu sei onde tem Médico, onde não tem. Onde falta 265 

Enfermeiro, onde não tem leito, onde o tomógrafo tá quebrado, onde não tem 266 

isso ou não tem aquilo. E, já por varias vezes eu cheguei isso aqui e denunciei, 267 

e o nosso Conselho não tomou nenhum posicionamento. O Roberto Santos 268 

está há mais de um ano que não tem Neurologista dia de quinta feira, fora ou-269 

tros dias que não tem médico, faltam médicos, enfermarias fechadas, por falta 270 

de Técnico de Enfermagem e de Enfermeiro, porque saúde não se faz só com 271 

Médico,  se faz com todos os outros profissionais  também. Certo? Então eu 272 

acho que tudo isso o Conselho pecou. Pecou tanto no lado Municipal como do 273 

Estadual. Hoje eu recebi uma mensagem de um colega dizendo que o PA do 274 

Albergaria de Periperi, está de portas fechadas e isso tá sendo rotineiro em 275 

todos os PAs e UPAs de Salvador, fecharem a porta por excesso de lotação. 276 

Tem paciente com BK, criança e adulto misturado no mesmo lugar. Tem paci-277 

entes entubados há mais de uma semana ou de quinze dias. As UPAs e os 278 

PAs de Salvador estão fazendo o papel do governo do estado, porque o nosso 279 

dinheiro da alta complexidade apesar de Salvador ser plena no SUS, está na 280 

mão da SESAB. E as UPAs que deveriam estar atendendo os pacientes e es-281 

tes pacientes serem retirados das UPAs em no máximo vinte e quatro horas, 282 
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tão ficando uma semana, quinze dias, até um mês internados. Então o nosso 283 

Conselho não tá cumprindo o seu papel nem de um lado, nem do outro, porque 284 

não está fiscalizando, não está cobrando, não tá indo pra mídia denunciar tudo 285 

isso, e eu acho por isso, que eu votei numa chapa dois e acho que tem que ter 286 

sim, revezamento, pra que as pessoas tenham estímulo e não fiquem viciados 287 

em tá, em determinado, defendendo um lado ou outro, porque eu apoio o depu-288 

tado esse, o vereador esse,ou aquele, ou aquele outro. Eu acho que o Conse-289 

lho Municipal de Saúde tem que ser apartidário, o que não implica que os seus 290 

membros tenham suas preferências; tenham seus gostos; nem tenham seus 291 

partidos. Mas, eu acho que nós temos que cumprir o nosso papel fiscalizador” 292 

Concluída esta fala, a conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) passou a pala-293 

vra ao conselheiro Enádio Nunes Pinto (AACES).Neste ínterim o conselheiro 294 

Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) a interrompe solicitando uma 295 

re inscrição, pois o mesmo desejava sugerir  uma pauta para o mês de feverei-296 

ro. A conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) esclareceu que o processo de 297 

eleição deveria, primeiro ser concluído. Continuou passando a palavra para o con-298 

selheiro Enádio Nunes Pinto (AACES), que após cumprimentar os presentes 299 

prosseguiu declarando que achou a disputa salutar e que votou na chapa dois, 300 

por que entende que uma alternância de poder dá uma maior oxigenação pra 301 

qualquer trabalho. Prosseguiu parabenizando a chapa um pela vitória e decla-302 

rou que mesmo na disputa se entende que agora o momento seria de constru-303 

ção e apoio à mesa diretora e o que for melhor para o SUS de Salvador. A-304 

crescentou que esperava do Conselho nesta gestão, mais responsabilidade e 305 

vontade de realmente melhorar o SUS. Relatou um fato ocorrido na Assembléia 306 

Legislativa envolvendo a ação de um partido, ação que considerou covarde. 307 

Concluiu solicitando a todos, tanto os trabalhadores quanto os usuários que 308 

trouxessem as suas demandas e necessidades e que nesses dois anos desse 309 

novo mandato o Conselho possa ser colocado no trilho. Em seguida a Conse-310 

lheira Izolda Cardoso retomou a fala para conceder uma “Questão de Ordem” 311 

ao conselheiro José Augusto da Mota (CUT/Ba). O mesmo após cumprimen-312 

tar a todos e todas se apresentou e realizou uma fala em defesa Partido dos 313 

Trabalhadores em virtude da fala que o conselheiro Enádio Nunes Pinto (AA-314 

CES) realizou.Ressaltou que o Partido dos Trabalhadores não é um partido 315 

covarde. Neste momento foi orientado pela conselheira Izolda Cardoso 316 

(A.M.S.N.U.) que neste caso de sua fala não se tratava de “Questão de Ordem” 317 
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e sim de uma “Questão de Esclarecimento”. Após esta fala, antes de passar  a 318 

fala ao Conselheiro Silvino, a Secretária Executiva senhora Jaqueline Almeida 319 

(CMS) solicitou maior silêncio, para que não houvesse comprometimento na 320 

produção da Ata de reunião, em virtude do excesso de ruídos tendo como fator 321 

agravante o mau funcionamento do microfone. Em seguida a este aviso foi 322 

transmitida a fala ao Conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pasto-323 

ral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana) que após cum-324 

primentar aos presentes ratificou a fala do Conselheiro Everaldo Alves Braga 325 

(SINDSEPS) no que diz respeito a reflexão da participação e da responsabili-326 

dade de cada conselheiro no espaço do Conselho. Ressaltou a necessidade de 327 

cada um não ser tratado como massa de manobra sendo este do segmento 328 

dos usuários, conselheiro ou não. Parabenizou a chapa dois pelo seu compor-329 

tamento e a chapa um também, declarou que é a favor da continuidade e não 330 

do continuísmo. Declarou que os Partido dos Trabalhadores e das Trabalhado-331 

ras não é covarde, ressaltou, se dirigindo aos presentes e ao Conselheiro Ená-332 

dio Nunes Pinto (AACES), que se há naquele momento a existência daquele 333 

espaço, é graças ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, declarou 334 

que não se pode desqualificar um partido que tem uma história, referindo-se 335 

também a fala realizada pelo Conselheiro Enádio Nunes Pinto (AACES). Con-336 

cluiu parabenizando a chapa vencedora e colocando-se a disposição para a 337 

contribuição nos trabalhos. A conselheira Izolda Cardoso concedeu uma Izolda 338 

Cardoso (A.M.S.N.U.) passou a fala à Conselheira   Maria do Socorro Mendon-339 

ça de Campos (SINDIMED/Ba), uma “Questão de Ordem” conforme solicitação. 340 

A mesma solicitou aos presentes, silêncio para que sua fala fosse ouvida e gravada. 341 

Após isso, declarou que desejava esclarecer aos Conselheiros Josueliton de Je-342 

sus Santos (AMEA) e ao Conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos 343 

(Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana), que não 344 

houve massa de manobra com ninguém. Que a sua indicação para chapa foi 345 

realizada pelo seu colega de Associação, mesmo ele não estando presente. 346 

Mais uma vez a Conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) esclareceu que este 347 

assunto abordado pela conselheira não se tratava de uma “Questão de Ordem” 348 

e sim de esclarecimento. Em seguida a esta fala formou-se uma grande quan-349 

tidade de ruídos não sendo possível a transcrição. Passado alguns momentos 350 

a Conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) retomou a fala esclarecendo e re-351 

lembrando aos presentes a pauta da reunião que seria a eleição, que já havia 352 
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sido concluída, e todos que quiseram se inscrever para falar, a respeito da 353 

chapa, poderia, e agora a posse; além das pessoas que eram candidatas que 354 

fizeram parte das chapas. Esclareceu que uma “Questão de Ordem” e para 355 

ordenar o que está acontecendo uma “Questão de Esclarecimento” é isso que 356 

as pessoas estão dando, continuou declarando que o direito de resposta seria 357 

concedido ao Conselheiro Enádio Nunes Pinto (AACES) por ter sido citado 358 

pelo Conselheiro José Silvino Gonçalves dos Santos (Pastoral do Idoso da 359 

Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana). E em seguida passaria a palavra 360 

ao Conselheiro Pedro Reis Paixão Gonçalves (UNEGRO) para em seguida 361 

preceder o que seria o objetivo da reunião. Passou a palavra ao Conselheiro 362 

Enádio Nunes Pinto (AACES) que declarou que não citou sigla partidária ne-363 

nhuma, apenas fez um relato do que observou na Assembléia Legislativa da 364 

Bahia, que não poderia se furtar a descrever e realizar uma comparação com a 365 

eleição realizada no Conselho. Concluiu declarando não citou partido nenhum 366 

que respeita a história de todos os Partidos e solicitou que os presentes se a-367 

calmassem. A conselheira Izolda Cardoso (A.M.S.N.U.) retomou a palavra 368 

passando-a ao conselheiro Pedro Reis Paixão Gonçalves (UNEGRO). O 369 

mesmo após cumprimentar os presentes declarou que necessário se faz ter 370 

mais maturidade nos debates, que não se pode fazer do local de reunião um 371 

palco de guerra, do qual já foi protagonista. Solicitou que o Conselho procure 372 

evoluir no debate para que o Conselho não seja rotulado de forma negativa. 373 

Relatou sua experiência em Brasília uma plenária da Conferência do Trabalha-374 

dor e da Trabalhadora do SUS, onde a Bahia conseguiu dialogar com outros 375 

Estados. Ressaltou que passaria a cobrar da mesa diretora, os faltosos, aque-376 

les que só chegam para querer trazer desarmonia. Continuou em sua fala des-377 

tacando a da Conselheira Maria do Socorro Mendonça de Campos (SINDI-378 

MED/Ba) e sua declaração que possuía um Raio- X de Salvador, acrescentou 379 

que esse Raio – X também tem que chegar no Conselho para que haja troca 380 

de informações.Destacou uma declaração do Secretário Estadual de Saúde, 381 

onde o mesmo diz estar aberto a receber os movimentos sociais, destacou que 382 

considera esse momento adequado para estar dialogando e fiscalizando,o que 383 

traria resultado favorável a todos. Declarou que todos precisam chegar a um 384 

equilíbrio, assim como ele chegou. Declarou o segmento e a entidade que re-385 

presentava e destacou a necessidade de não realizar embates pessoais ou 386 

sindicais nas reuniões do Conselho. Concluiu declarando a necessidade de 387 
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manter uma postura na reunião do Conselho para quando o Secretário Estadu-388 

al comparecesse à reunião, pois existe um desejode o Secretário Estadual em 389 

visitar o Conselho da capital..Agradeceu e passou a palavra para a mesa na 390 

pessoa da Conselheira Izolda Cardoso que após declarar que; contempladas  391 

todas as solicitações de falas, passaria agora para os representantes da Chapa 392 

Um para tomar posse, a saber: Presidente - Marcos Sampaio; Vice presidente - 393 

Djalma Rossi; Secretário Geral - Jose Antonio – Secretário Municipal de Saúde 394 

e Secretária Adjunta - Rubiraci de Almeida. Continuou informando que, com a 395 

Mesa Diretora formada e eleita, a Comissão Eleitoral estaria se desfazendo 396 

naquele momento. O presidente do Conselho Marcos Antonio Almeida Sam-397 

paio (Instituto Kutala ’Nleeke) tomou a palavra e iniciou sua fala se referindo ao 398 

processo de disputa realizado durante as eleições do Conselho Municipal de 399 

Saúde. Declarou que todo o processo de disputa foi superado, que a disputa é 400 

necessária e sadia, quando a questão da ética, da individualidade e da hones-401 

tidade é respeitada. Declarou que, apesar de alguns acreditarem, este proces-402 

so eleitoral não foi um que projeto de poder. Dizer também que ser conselheiro 403 

é muito mais que vir à reunião de trinta em trinta dias e que trazer o que está lá 404 

fora, Também agradeceu o voto de cada um e ressaltou que muito mais do que 405 

esta mesa que foi eleita, o importante é por exemplo, fazer que cada comissão 406 

funcione. Que as pessoas que estão sendo eleitas dever ter consciência que 407 

devem defender o SUS, a população, o trabalhador. a gestão, a prestação de 408 

serviço, que todos fazem parte.Declarou que houve um grande momentos de 409 

sacrifício pessoal, que houve momentos de necessidade em decidir se deveria 410 

continuar a trabalhar com os conselheiros que se fizeram presente ou se deixa-411 

ria o Conselho parado em função da quantidade de conselheiros que realmente 412 

estavam dispostos a trabalhar. Continuou realizando uma breve descrição de 413 

sua trajetória para chegar ao Conselho Municipal, passando pelo Conselho Lo-414 

cal e pelo Conselho Distrital, de suas lutas e dificuldades. Declarou que isso 415 

não é apenas um espaço de poder, mas principalmente um espaço de decisão, 416 

e quando esta decisão certa, pode contribuir para salvar muitas vidas, porém 417 

uma errada pode contribuir com a morte e com a ausência de serviços de mui-418 

tas pessoas e agente não pode perder essa linha. Ressaltou que o seu manda-419 

to é legítimo, assim como de seus companheiros de chapa. Que ele é o único 420 

conselheiro que foi eleito em seu primeiro mandato em uma plenária de quatro-421 

centas pessoas disputando com outra entidade. Declarou que fez questão nes-422 
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ta eleição de abrir para todos os que quisessem chegar. Declarou que fez 423 

questão de chamar o segmento dos trabalhadores; e neste ponto ressaltou que 424 

considera trabalhadores todo o cidadão que trabalha tanto servidores quanto 425 

prestadores de serviço, que não faz acepção entre a Sub-Secretária e o servi-426 

dor da copa ou o motorista, que considera todos, trabalhadores e faz questão 427 

de respeitar a todos e que não enxerga menos importância entre eles. Concluiu 428 

agradecendo e declarando que há um grande trabalho e a ser realizado, e que 429 

pelo resultado que foi apresentado, acredita que a maioria está com essa ges-430 

tão, que espera que todos estejam com essa gestão e que todos reconheçam o 431 

seu trabalho.  Convoca e convida para uma luta para uma construção de um 432 

espaço de harmonia, onde todos os profissionais sejam importantes, porque se 433 

um trabalhador não estiver satisfeito,se não estiver incluso na luta o SUS não 434 

vai bem porque são prestadores de serviços.  Dirigiu-se à Conselheira Rubira-435 

ci Almeida (União Brasileira de Mulheres – UBM), parabenizando-a, declarou 436 

para a mesma que o seu espaço antes não reconhecido será agora um espaço 437 

representativo e não simbólico. Ressaltou a importância de paridade também 438 

na coordenação. Parabenizou também ao Conselheiro Djalma Rossi (SIND-439 

SAÚDE – Rede Pública) e declarou que em nenhum momento considerou o 440 

seu mandato ilegítimo e agradeceu ao mesmo pela coragem e pelo apoio. Con-441 

tinuou declarando que o Conselho buscou a fiscalização e que a gestão anteri-442 

or votou a criação do primeiro seminário para discutir a situação da saúde men-443 

tal em Salvador, porém não houve apoio de conselheiros para construir o proje-444 

to, não houve priorização. Também que nunca utilizou o Conselho como plata-445 

forma política. Parabenizou o Conselheiro Aristótelis Vigas de Almeida (Gru-446 

po Vontade de Viver) e declarou a sua satisfação pelo voto deste conselheiro e 447 

louvou o seu esforço para estar presente na eleição, apesar da dificuldade em 448 

função de seu agravamento de seu problema de saúde. Agradeceu também ao 449 

Conselheiro Carlos Pinto (PRÓ – SAÚDE) que mesmo ausente por estar im-450 

possibilitado, por problemas de saúde, não deixou de apoiá-lo, agradeceu tam-451 

bém o apoio do FAS (Fórum Acadêmico de Saúde da UFBA). Declarou que 452 

nunca neste processo de disputa no Conselho viu alguém sofrer denúncias 453 

como ele sofreu. Declarou que sofreu ameaça de morte. Declarou também po-454 

de participar de qualquer processo de disputa, porém nunca vai ver um conse-455 

lheiro como inimigo ou como adversário. Que este espaço do Conselho é um 456 

local onde se dialoga idéias, onde se discorda. Continuou agradecendo à ges-457 
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tão pelo apoio, dizendo que a relação do Conselho com a gestão não é de 458 

submissão. Que em nenhum momento o Conselho se colocou em submissão 459 

ou a Secretaria cobrou submissão, mas dizer que a atuação do conselho será 460 

forte ou fraca dependendo da atuação de cada um. Concluiu sua fala agrade-461 

cendo e passando para os demais membros da mesa para alguma considera-462 

ção. O conselheiro Djalma tomou posse da palavra e após cumprimentar aos 463 

presentes, agradeceu aos votos favoráveis e aos não favoráveis, pois, em todo 464 

processo eleitoral conforme foi dito o fator importante é a disputa e saber que 465 

alguém vai perder a alguém vai ganhar., mas aproveitou um pouco da fala do 466 

Conselheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) quando disse 467 

que, neste espaço ninguém perdeu. Declarou que o Conselho não é apenas a 468 

mesa diretora conforme foi dito por alguém que ele não se lembrava naquele 469 

momento, que todas as dificuldades enfrentadas como Conselho não pertence 470 

apenas à Mesa Diretora, mas a todos. Declarando que muito mais do que ser 471 

Mesa Diretora e estar na condução do processo e isso cabe a cada Conselhei-472 

ro sendo necessário que cada um participe, porque foram criadas várias co-473 

missões que não funcionaram, a exemplo da comissão de pauta que destituiu-474 

se por si mesma, em função do não funcionamento. Ressaltou também a sua 475 

condição de vice- presidente  e que demandas que surgirem e não forem en-476 

caminhadas sejam recobradas a ele que irá, junto a presidente verificar o an-477 

damento e providência das mesmas, solicitou que as mesmas, se necessário; 478 

devem ser trazidas registradas Declarou que não está no espaço do Conselho 479 

para servir de massa de manobra, que deseja contribuir apesar de suas falhas 480 

humanas na construção de um SUS cada vez mais forte observando necessa-481 

riamente a saúde da população do Município. Concluiu agradecendo a cada 482 

um e desejando que estejam de coração aberto. O presidente do conselho 483 

franqueou a palavra à Conselheira Rubiraci Almeida (União Brasileira de Mu-484 

lheres – UBM) que após cumprimentar o todos e todas agradeceu as pessoas que 485 

acreditaram no projeto, e achou importante a disputa porque ao final o todos tem 486 

um único objetivo; o fortalecimento do SUS, que neste aspecto não há divergência e 487 

que as demais divergências são naturais. Destacou o fato de estar compondo a 488 

mesa, na sua condição de mulher, da UBM (União Brasileira de Mulheres), negra, 489 

trabalhadora, usuária, a deixou muito feliz, por que o objetivo é esse; uma socieda-490 

de mais igualitária e justa, que contemple a real essência que é ocupar os espaços 491 

a serem contemplados por pessoas que os fazem ser diferentes, porém, iguais. 492 
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Concluiu agradecendo a todos e declarando que esse Conselho tem a cara de Sal-493 

vador. Em seguida a palavra foi franqueada ao Secretário de Saúde, Conselheiro 494 

Jose Antonio Rodrigues Alves (SMS), que cumprimentou, parabenizou  e agra-495 

deceu a todos os eleitos e  ressaltou que é necessário  que disputa aconteça para 496 

que todos tenham oportunidade. Declarou que apesar desse momento ser de reno-497 

vação,ele desejou fazer uma reflexão. Refletiu que todo este ano foi um ano difícil 498 

para todos os que trabalham na área de saúde por ser um ano em que conquistas 499 

realizadas por diversas áreas foram restritas por questões corporativas, orçamentá-500 

rias assim com opor um excesso de judicialização que não para. Com todos os pro-501 

gramas comprometidos e sem recurso novo para novos programas. Come exem-502 

plo, ressaltou que uma simples circular para renovação do contrato levou oito me-503 

ses para dar segmento a uma obra. Destacou que essa situação só tem semelhan-504 

ça com o período em que houve a transição de Collor para Itamar. Ressaltou que o 505 

mais importante e pior disso tudo não foi à falta de recursos, foi o silêncio, alertou 506 

que viu poucas manifestações por parte da mídia. Declarou que a sua preocupação 507 

agora é o enfraquecimento por conta de diversas políticas fortalecer o corporativis-508 

mo de vários segmentos da saúde, fazendo com  que se comece a se dividir e iden-509 

tificar o surgimento de eixos divisores, impossibilitando de congregar ações de for-510 

ma conjunta, pois quem não sabe onde vai qualquer caminho é caminho. Onde ca-511 

da um começa a fazer o seu não acontecendo uma luta conjunta Continuou decla-512 

rando que a saúde sempre é uma pauta polemica e importante, mas o orçamento 513 

só vai até agosto. Declarou que não se encontrava tomando partidarismo político, 514 

que independente da escolha a situação seria a mesma. E acha que esta se inici-515 

ando um processo de fadiga no processo de luta tradicional que sempre teve, e a-516 

credita que está muito congelado nesse processo, os próprios Conselhos Estadu-517 

ais, o Conselho Nacional, que não se consegue expressar a sociedade, a importân-518 

cia desse setor e o que pode fazer para mudar. Exemplificou declarando que identi-519 

ficaria um evento de luta que aconteceu que acha que foi uma conquista, que foi 520 

totalmente desprezado pelo Congresso Nacional, não sabe se todos se lembram 521 

que foi o programa “Saúde mais dez”. Argüiu aos presentes se alguém havia ouvido 522 

falar recentemente sobre isso. Questionou se houve algum tipo de construção. Con-523 

tinuou declarando que a luta se perde, os municípios se fragilizam. Concluiu que 524 

não há como mudar devido ao sistema ser bipartite, necessitando contextualizar 525 

isso de outra maneira.  Declara que é sob essa égide dessa necessidade e dessa 526 

importância que ele estaria saudando os novos membros da mesa e falando para 527 
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os atuais Conselheiros, e que acha que tem um caminho que mesmo havendo di-528 

vergência o caminho deve ser um pouco mais diversificado, onde se possa criar 529 

uma união maior onde um dia se possa ter um porto seguro.Declarou que às vezes 530 

é um pouco duro, mas que a gente precisa convergir um pouco mais. Continuou 531 

declarando que se reporta à necessidade de continuar em um processo de realiza-532 

ção de conquistas. Declarou que essa situação de dificuldade é reportada por diver-533 

sos secretários de saúde de outros estados. Declarou que não se faz PPI porque o 534 

sistema está tão sub-financiado que estoura todos os orçamentos. Declarou que 535 

como Unidade Federada, necessário se faz realizar um processo de uma nova re-536 

volução sanitária, de uma nova revisão de conceito, de apropriação de responsabi-537 

lidade, num processo revisional de nossa atividade em si, para se consiga efetiva-538 

mente transformar em conquistas. E que seja uma realidade a preocupação com a 539 

saúde. Concluiu declarando eu esse era seu desejo de criar uma pauta de conquis-540 

tas e não sermos pautados. Concluída essa fala o presidente do Conselho Marcos 541 

Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’Nleeke) retomou a palavra e sinali-542 

zou que a próxima reunião seria em caráter extraordinário onde seriam discuti-543 

dos em primeiro as Comissões, assim como a Conferência  que seria até o mês 544 

de maio. Destacou também o processo de ocorrência das plenárias distritais e 545 

das plenárias livres, atendendo ao novo modelo determinado para a Conferên-546 

cia, Destacou que o pleno deve avaliar se o Conselho tem pernas ou não e 547 

também se essas plenárias acontecerão. A data da próxima reunião seria de-548 

terminada em reunião com a executiva e a partir daí, soltar a convocatória. In-549 

formou também que o Conselho iria solicitar o projeto do Carnaval por parte da 550 

SMS ao qual será enviado por e-mail para os conselheiros que se dispuserem 551 

a fazer o acompanhamento. Quanto a Conferência Municipal iria encaminhar a 552 

solicitação ao Secretário de Saúde para que o mesmo solicite ao Prefeito de 553 

Salvador que chame a Conferência para garantir que na próxima reunião já 554 

seja instalada uma comissão. Continuou transmitindo a fala ao Conselheiro 555 

Humberto Costa (Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U.) que solicitou um 556 

encaminhamento. O mesmo solicitou que a próxima reunião ocorresse antes do 557 

carnaval. O mesmo ressaltou que as comissões estavam paradas. O presidente do 558 

Conselho, Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’N-559 

leeke) em resposta a este encaminhamento argumentou que seria necessário 560 

cumprir um trâmite, com uma reunião em dez dias úteis, onde cada conselheiro já 561 

receberia os encaminhamentos e a pauta, com isso fariam as discussões e logo 562 
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após o carnaval se reuniriam. Ressaltou por omissão do regimento essa deveria ser 563 

uma deliberação por parte do conselho. Em seguida passou a palavra para o Con-564 

selheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) para uma questão de 565 

encaminhamento. O mesmo esclareceu que a sua questão de encaminhamen-566 

to é que não se poderia discutir o carnaval depois que ele aconteça. Por força 567 

impossibilidade de interferência, caso o projeto apresentasse alguma necessi-568 

dade de correção antes da festa se realizar. Sugeriu uma reunião antes do car-569 

naval, onde seriam indicadas as comissões, também propôs que em uma pró-570 

xima reunião ordinária do Conselho se discutiria a situação da saúde mental 571 

em Salvador, chamando para discutir no conselho a respeito disso, usuários e 572 

familiares. Com tempo suficiente para apresentação do projeto e também das 573 

deliberações e contraposições por parte dos participantes. O presidente do 574 

Conselho, Conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio retomou a palavra 575 

e esclareceu; “Olha gente, por isso eu disse aqui na fala de posse, eu disse 576 

que uma decisão acertada nossa a gente salva, resolve problemas; uma deci-577 

são errada nossa, a gente às vezes além de aumentar o problema, a gente cri-578 

a. Quando a gente chegou aqui, e num processo eleitoral, a gente trouxe um 579 

calendário onde no dia seis de janeiro, tava já o processo de eleição de uma 580 

mesa diretora, era pra que naquele momento ali, a gente pudesse ver a avalia-581 

ção, o entendimento do pleno naquele momento e que pra o Conselho se reu-582 

nir, necessariamente precisa ser enviado para os conselheiros a convocatória e 583 

as matérias, dez dias de antecedência. O que é que a gente precisa pra poder 584 

mudar a realidade; é chamar  uma reunião desse pleno do Conselho com os 585 

devidos fins dessa discussão também, pra que a partir daí a gente possa mu-586 

dar. Eu acho que o que a gente vai poder fazer; Everaldo – se dirigindo ao 587 

Conselheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga (SINDSEPS) – Primeiro, é que 588 

nós precisamos fazer com as comissões funcionem. Aí além de qualquer Con-589 

selheiro aqui ter dez, vinte, uma hora de relógio pra falar, as comissões preci-590 

sam começar a fazer parecer. Tem uma comissão de saúde mental que a gen-591 

te precisa instalar, que ela precisa fazer um parecer da realidade que se encon-592 

tra e a partir daí, a gente ter aqui, a gestão apresentando a versão dela, e essa 593 

comissão do Conselho apresentando qual foi a realidade que o Conselho en-594 

controu, com a contribuição de todos os Conselheiros e que inclusive, nós ino-595 

vamos. No regimento nosso permite chamar as entidades que tem expertise na 596 

área e chamar também os Conselhos Distritais pra fazer parte da comissão.  597 
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Um outra coisa é que, pra não correr o risco da gente tomar um ato e esse ato 598 

ser um ato indeferido por questões legais, eu acredito que a gente vai seguir o 599 

trâmite que é: mandar solicitar à Secretaria o projeto do Carnaval que a gente 600 

ta super, hiper atrasado, a gente vai tentar fazer ainda hoje. Enviar pros e-mails 601 

dos Conselheiros e pedir aos Conselheiros que leiam, que mande para nós, pra 602 

que a gente possa, se tiver alguma coisa que a gente possa interferir  agora ou 603 

que precisa ser mudado pra que a gente possa já despachar, e a partir daí  604 

Everaldo, -se dirigindo ao Conselheiro Everaldo Alves de Oliveira Braga 605 

(SINDSEPS) – depois do carnaval, a gente ter uma reunião. Eu acho que infe-606 

lizmente pela legalidade é o que ta posto.” Concluída essa conselheiro Hum-607 

berto Costa (Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U.)  solicitou colocar em 608 

votação. O conselheiro Marcos Antonio Almeida Sampaio, retomou a fala e esclare-609 

ceu que como a pauta da reunião se tratava de outra, a votação e deliberação reali-610 

zada a partir dessa não teria validade. O Conselheiro Enádio Nunes Pinto (AA-611 

CES) solicitou uma questão de ordem .O mesmo, se dirigindo ao presidente do 612 

Conselho, declarou que o presidente estava certo. Porém, qualquer decisão 613 

que o pleno concorde, eu acho que a gente tem razão. Continuou dizendo que, 614 

nesta caso ele achava o pleno poderia submeter aos Conselheiros, já que há 615 

um atraso, pra tomar uma deliberação e estender a pauta, aproveitando que 616 

existe quorum. O que seria já para avançar no carnaval, até nas comissões. 617 

Pois com a maioria presente, não há impedimento legal. Concluída essa fala o 618 

presidente do Conselho Marcos Antonio Almeida Sampaio (Instituto Kutala ’N-619 

leeke) retomou a palavra e declarou que : Mais uma vez voltaria a aclamar o 620 

Regimento; que foram chamados para uma reunião que estaria com pauta, que 621 

foi entregue antecipadamente, e que seria preciso instalar as comissões, cha-622 

mar uma reunião com esses fins. Que este caso não é um caso omisso. Que 623 

está lá no regimento que as reuniões tem que ter uma pauta específica e que 624 

depois ela precisa ser eleita pelo plenário, que o plenário precisa ser chamado 625 

para isso. O mesmo declarou que acredita; agora se dirigindo ao Conselheiro 626 

Enádio Nunes Pinto (AACES), que o caminho de realizar uma discussão. Pri-627 

meiro que não estaria de posse  do projeto do carnaval, por isso não teria como 628 

discutir o carnaval por que não tem o projeto do carnaval. Declarou que o ideal 629 

seria o Conselho pedir o projeto do carnaval, os Conselheiros fazerem a contri-630 

buição e então, chamar já uma reunião com fins para discutir instalações das 631 

comissões,discutir a Conferência Municipal de Saúde, Discutir também a ques-632 
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tão do carnaval. Declarou que acreditava que essa seria a pauta mais viável 633 

pra realizar, porque infelizmente pelo regimento não teria como tomar uma de-634 

liberação, já que não se está cuidando de algo omisso. O Conselho estaria cui-635 

dando de algo que tem regra para acontecer. Portanto, não havendo mais o 636 

que votar, declarou que estava encerrada a reunião, e eu, Jaqueline Rodrigues 637 

dos Santos Almeida, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será 638 

assinada pelos presentes.   639 

 640 

Salvador, 03 de fevereiro de 2015. 641 

 642 

 643 

Cons. José Antonio Rodrigues Alves  644 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 645 

 646 

 647 

Cons. Nestor Neto  648 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 649 

 650 

 651 

Cons. Dinsjani Pereira dos Santos 652 

Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza- SEMPS 653 

 654 

 655 

Cons. José Cristiano Sóster 656 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB 657 

 658 

 659 

Cons. Ednésio Oliveira de Jesus  660 

Ministério da Saúde  661 

 662 

 663 

 664 

Cons. Rodrigo Franco 665 

PRÓ - SAÚDE 666 

 667 

 668 

Cons. Djalma Bastos Rossi  669 

SINDSAÚDE – Rede Pública 670 

 671 

 672 

Cons. Enádio Nunes Pinto 673 

AACES 674 

 675 

 676 

Cons. Everaldo Alves de Oliveira Braga 677 

SINDSEPS 678 

 679 
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 680 

 681 

Cons. Maria do Socorro Mendonça de Campos 682 

SINDIMED/Ba 683 

 684 

 685 

Cons. Luciano Fernandes de Almeida  686 

Sindicato dos Odontologistas do Estado da Bahia- SOEBA   687 

 688 

 689 

Cons. Adilson Barbosa dos Santos 690 

SINDIPREV/Ba 691 

 692 

 693 

Cons. Humberto Costa 694 

Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U. 695 

 696 

 697 

Cons. Izolda Souza Cardoso 698 

Associação Municipal de Saúde  - A.M.S.N.U. 699 

 700 

 701 

Cons. Antonio Marcos Almeida Sampaio 702 

Conselho de Moradores do Alto do Cruzeiro 703 

 704 

 705 

Cons. Rubiraci Santos de Almeida 706 

União Brasileira de Mulheres – UBM 707 

  708 

 709 

Cons. Elza Costa Pinto 710 

Sociedade Beneficente, Recreativa e de Defesa dos Moradores de Castelo 711 

Branco e Adjacências 712 

   713 

 714 

Cons. Marcelo Souza Coelho 715 

Conselho Comum. Do Bairro e Distrito de Pirajá 716 

 717 

 718 

Cons. José Silvino Gonçalves dos Santos 719 

Pastoral do Idoso da Paróquia São Daniel Comboni – Sussuarana 720 

 721 

 722 

Cons. Maurício dos Santos 723 

SINDINAPI/Ba 724 

 725 

 726 

Cons. Marcos Antonio Almeida Sampaio 727 

Instituto Kutala ’Nleeke 728 

 729 

 730 

 731 
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 732 

 733 

Cons. Pedro Reis Paixão Gonçalves  734 

UNEGRO 735 

 736 

 737 

Cons. Josueliton de Jesus Santos 738 

AMEA 739 

 740 

 741 

Cons. Aristótelis Vigas de Almeida 742 

Grupo Vontade de Viver 743 

 744 

 745 

Cons. Kátia Medrado dos S. Baldini  746 

NASPEC 747 

 748 

 749 

Cons. Pr. Wilson Marques  750 

Igreja do Evangelho Quadrangular - IEQ 751 

 752 

 753 

Cons. Manoel Victor de Jesus 754 

FETIM/Ba 755 

 756 

 757 

Cons. José Augusto da Mota 758 

CUT/Ba 759 


