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Ata da 8ª Reunião Regionalização em Saúde dia 04 de maio e 2015 2 

 (CES/BA) 3 

 4 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e quinze na sala de reunião do CES/Ba à 4ª. 5 

Avenida, plataforma 06,lado B, 400 Centro Administrativo da Bahia, CAB, com as 6 

presenças dos senhores membros do Conselho Estadual da Saúde, Ricardo Luiz 7 

Mendonça, Marcos Antônio Sampaio, Célia Maria Alexandria de Oliveira, Jorge 8 

Geraldo de Jesus Rosário, Elenice Sales Sobreira às 10:30 horas, deu-se início a reunião 9 

a conselheira Célia Alexandria apresentou os documentos relativos à Comissão de 10 

Regionalização e solicitou a publicização das Atas no site CES e relatou que durante a 11 

reunião com a DIVISA(Diretoria de Vigilância Sanitária) Dra. Ita de Cássia explanou 12 

como seriam os Encontros Regionais que a pricípio seriam o dia todo em dois dias 13 

juntamente com a programação da DIVISA e que isso consta em Ata e também 14 

responsabilizou a Gestão na questão de organização dos referidos Encontros. O 15 

conselheiro Marcos Antônio comentou que a reunião estava prejudicada por conta da 16 

ausência da Gestão. Sugeriu colocar no site uma chamada para sobre a realização desses 17 

Encontros, convocando às pessoas a participação. Falou também que a Gestão é que 18 

deveria está interessada nas discussões e portanto, deveria enviar a senhora Joana 19 

Molesini que não esteve presente nos Encontros já realizados: Feira de Santana e Vitória 20 

da Conquista. Continuou falando dos problemas com o deslocamento dos conselheiros e 21 

diárias para despesas com alimentação e hospedagem que não estão saindo a tempo. A 22 

conselheira Célia falou que a Gestão tem que justificar a ausência da senhora Joana 23 

Molesini. O conselheiro Marcos Antônio relatou que em sua avaliação o CES não 24 

estaria interessado nesses Encontros. Questionou a ausência do Presidente Ricardo 25 

Mendonça no Encontro Regional de Vitória da Conquista e da Gestão. E relatou sobre 26 

Itabuna que só iria uma pessoa. O conselheiro Jorge Geraldo informou que o 27 

Coordenador do Núcleo é o responsável pela organização dos Encontros. A conselheira 28 

Célia falou que a reunião era para escutar a Gestão sobre os impedimentos na ida da 29 

Gestão aos Encontros Regionais. E que uma pessoa do município de Barreiras já havia 30 

ligado várias vezes para ela porque ela não sabia como organizar o evento e ela explicou 31 

sobre a dinâmica da abertura e debates com a população. Que é importante informar se 32 

essa nova conformação está atendendo às necessidades das pessoas envolvidas no 33 

processo de Regionalização e desse encontro sair um “feed back”. A conselheira Célia 34 

demonstrou preocupação com a divulgação dos Encontros. O conselheiro Marcos 35 

Antônio relatou que a logística dos eventos está prejudicada com a ausência do Gestor. 36 

E que é importante o CES da uma resposta aos envolvidos nesse processo de 37 

Regionalização com o relatório final. A conselheira Célia ressaltou a necessidade de 38 

resgatar as gravações do conselheiro Marcos e delas fazer as Atas. E continuou dizendo 39 

que o CES passa por momento de transição com a nova Gestão e informou que todas as 40 

providências estão sendo tomadas a partir das reuniões. Conselheiro Marcos Antônio 41 

solicitou como encaminhamento uma reunião com o Secretário de Saúde para saber qual 42 

é o compromisso da Gestão em relação aos Encontros Regionais nas sete Macro-43 

Regiões que ainda não fizeram e informou que o encontro em Alagoinhas não aconteceu 44 

e será remarcado para outra data e que ele e Silvio foram às escutas. Sobre passagens e 45 

diárias o servidor Arão Capinam explicou que a falta dos relatórios de viagem é 46 

impedimento para solicitação de novas passagens e diárias porque é preciso concluir o 47 

processo anterior. Arão explicou todo processo de autorização de passagens e diárias e 48 

informou que está dando andamento aos processos anteriores para iniciar outros 49 

processos. O conselheiro Jorge Geraldo informou que o pessoal do Núcleo de Vitória da 50 
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Conquista não sabia nem por onde começar e que foi preciso os conselheiros tomarem a 51 

frente para iniciar o Encontro Regional em Vitória da Conquista. Informou ainda que 52 

foram negadas passagens aéreas dificultando o acesso aos municípios. Dr. Ivonildo 53 

Dourado Bastos Assessor de Gabinete quis saber o que está travando o andamento dos 54 

Encontros Regionais e informou que quer se inteirar de todo o processo porque assumiu 55 

agora o lugar do senhor Luiz Eugênio. O conselheiro Marcos Antônio explicou que os 56 

Encontros foram pensados como processo de escuta pela extinção das Dires. E que a ida 57 

de Dra. Ita de Cássia da DIVISA está acontecendo por solicitação do Presidente do 58 

Conselho. O conselheiro Jorge Geraldo relatou sobre a situação das passagens aéreas. 59 

Conselheira Célia solicitou vê o que foi pactuado com a Gestão anterior. Conselheiro 60 

Marcos Antônio disse que foi pactuado com Dr. Luiz Eugênio a questão do transporte. 61 

Dr. Ivonildo convidado pela comissão, explicou a Reforma Administrativa e que o 62 

conjunto de municípios está tendo a compreensão desse processo. O Estado executou o 63 

que pode haver prejuízo nas ações pontuais de saúde e Vigilância Sanitária e que as 64 

Bases Operacionais estão dando continuidade às ações de sua competência. Que o 65 

processo de Reforma Administrativa dá suporte às ações de Vigilância Sanitária, 66 

Epidemiológica e outras. Dentro desse contexto os coordenadores de Núcleo participam 67 

das discussões na CIR das 28 Regiões de Saúde. E exemplificou o Núcleo de Feira de 68 

Santana participa da CIR Itaberaba e assim por diante. E que isso está acontecendo 69 

dentro de uma proposta do Governado através de consórcios para gerir serviços que os 70 

municípios não tenham, evitando assim que venham para a capital. E explicou como 71 

funcionam os consórcios. E falou que a comissão está pautada na Extinção das DIRES. 72 

E informou que o Governo não vai se furtar ao debate com o controle social e que a 73 

assistência em nada mudou. O conselheiro Marcos explicou que a discussão das DIRES 74 

já foi encerrada e que agora o que está sendo discutido e que deveria ter tido a 75 

participação da escuta e que os ajustes deveriam ter sido feitos. Mencionou que a Lei 76 

não fala em 9 Núcleos. A distância interfere porque tem municípios muito distantes dos 77 

Núcleos e que não existe documento que assegure os direitos dos servidores. Continuou 78 

falando que há um processo de discussão para sair um regimento. E quis saber que 79 

resultados esses Encontros terão. Disse que a ausência da Gestão tem demonstrado que 80 

não há interesse na discussão. E questionou se há orientação para corte de ponto das 81 

pessoas que estão participando dos Encontros. Dr. Ivonildo respondeu que a definição 82 

dos 9 Núcleos está de acordo com as sedes de Macro-Região e que se levou em conta o 83 

PDR. E informou que a questão de Itabuna é suigêneres. É preciso deixar bem claro o 84 

papel desses Encontros para não parecer Fórum de trabalhadores. O conselheiro Marcos 85 

disse que o debate é amplo e não exclui a participação dos trabalhadores. Dr. Ivonildo 86 

pediu para ter cuidado para esse espaço não se tornar um Fórum. É necessário 87 

descentralizar poder. As ações de Vigilância não sofreu descontinuidade. Os Núcleos 88 

realizaram reuniões para assessoramento em capacitações para combate a Dengue. 89 

Enfatizou que as ações de saúde continuam e citou alguns Hospitais como: Dantas Bião, 90 

Guanambi e outros. E finalizou dizendo que as ações continuam acontecendo e abarca 91 

tudo. A conselheira Célia Alexandria disse que o foco não é só a questão corporativa, 92 

existe uma preocupação também com os usuários e disse que o conselho não gostou da 93 

forma como aconteceu e que deve tomar conhecimento de tudo até dos contratos. E 94 

relatou as dificuldades dos coordenadores de núcleos porque alguns estão perdidos no 95 

processo de organização. E finalizou dizendo que esses Encontros são abertos ao 96 

público. Dr. Ivonildo alertou outra vez sobre os Encontros para não se tornarem “samba 97 

de uma nota só”. Nada mais a tratar encerrou-se a reunião.  98 

Jorge Geraldo de Jesus 99 

Rosário_________________________________________________________ 100 
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Célia Maria Alexandria de 101 

Oliveira________________________________________________________ 102 

Marco Antonio Almeida 103 

Sampaio______________________________________________________ 104 

Ivonildo Dourado 105 

Bastos____________________________________________________________ 106 

Elenice Sales 107 

Sobreira_______________________________________________________________ 108 


