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Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, em convocação para 
realização  no  período  das  quatorze  às  dezoito  horas,  no  Auditório  Meri  Baran, 
Centro  Administrativo  São  Sebastião/CASS,  reuniu-se  Pelo  segmento  dos 
Usuários –  Sra.  Zorete  Andrade  da  Silva,  representante  da  Associação  de 
Amigos,Familiares e Doentes Mentais do Brasil - AFDM;  Sr. Jackson Silveira 
Caiafa, representante da Associação Carioca de Diabéticos - ACD;  Sra. Ianê 
Germano de Andrade, representante do Instituto Afro Brasil Cidadão - IABC; 
Sra. lêda Maria Lucas Ciriaco, representante do Grupo Otimismo de Apoio ao 
Portador  de  Hepatite  C;  Sra.  Júlia  Daniela  de  Castro,  representante  da 
Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro - 
FAM-RIO;  Sr. Carlos Henrique Alves, representante do Conselho Distrital  de 
Saúde da AP 1.0; Sr. Milton Lima, representante do Conselho Distrital de Saúde 
da AP 2.1; Sra. Maria Alice Gunzburger Costa Lima, representante do Conselho 
Distrital  de  Saúde  da  AP  2.2;  Sra.  Maria  de  Fátima  Gustavo  Lopes, 
representante do Conselho Distrital de Saúde da AP 3.1; Sra. Sonia Regina G. 
da  Silva,  representante  do  Conselho  Distrital  de  Saúde  da  AP  3.2;  Sr. 
Alessandro de Melo Motta, representante do Conselho Distrital de Saúde da AP 
3.3; Sr. Adelton Gunzburger, representante do Conselho Distrital de Saúde da 
AP 4.0; Sr. Ludugério Antonio da Silva, representante do Conselho Distrital de 
Saúde  da  AP  5.1;  Sr.  Mauro  André  dos  Santos  Ferreira,  representante  do 
Conselho Distrital  de Saúde da AP  5.2  e o  Sr.  Geraldo Batista  de Oliveira, 
representante do Conselho Distrital de Saúde da AP 5.3. Pelo  segmento dos 
Profissionais de Saúde – Sra. Maria José dos Santos Peixoto, representante do 
Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro - SASERJ; Sra. 
Miriam Andrade de Souza Lopes, representante do Sindicato dos Auxiliares e 
Técnicos  de  Enfermagem  do  Rio  de  Janeiro  -  SATEMRJ;  Sra.  Elizabeth 
Guastini, representante do Sindicato dos Enfermeiros do município do Rio de 
Janeiro - SINDENFRJ;  Sr. José Liporage Teixeira, representante do Sindicato 
dos  Farmacêuticos  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  -  SINFAERJ,  Sra.  Sheila 
Marino, representante do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do Rio de 
Janeiro  -  SINFERJ;  Sr.  José  Antonio  Alexandre  Romano,  representante  do 
Sindicato dos Médicos do município  do Rio de Janeiro -  SINDMED e o  Sr. 
Marinaldo Silva Santos, representante do Sindicato dos Psicólogos do Estado 
do  Rio  de  Janeiro  -  SINDPSI.  Pelo  segmento  dos    Gestores/Prestadores  de   
Serviços –  Sra.  Angela  Rocha de Lamare Leite,  representante da Secretaria 
Municipal  de  Saúde  -  SMS;  Sra.  Patrícia  de  Albuquerque  Ferreira, 
representante da Secretaria Municipal de Saúde - SMS;  Sr. Rogério Marques 
Gonçalves,  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SMS e  o  Sr. 
Hiram Silva Lucas, representante do Hospital Mário Koröef. A reunião Ordinária 
do  Colegiado do Conselho Municipal  de  Saúde iniciou-se  tendo como pauta:  1) 
Deliberação  da  ata  de  09/09/2014;  2)  Deliberação  dos  processos: 
09/002185/2014. Assunto: Habilitação de 06 (seis) leitos como Unidade de Cuidados 
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Intermediários Canguru (UCInca) do Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em 
conformidade com a Portaria nº 930 de 10/05/12 -  CDS AP 1.0;  09/003875/2014. 
Assunto: Cadastramento dos Serviços do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Droga  (CAPSad)  Miriam  Makeba  -  CDS  AP  3.1;  09/002590/2014.  Assunto: 
Descredenciamento da Clínica Radiológica Cajuti, CNES: 2708337- CDS AP 2.2 e 
09/002601/2014.  Assunto:  Ratificação  do  endereço  da  Clínica  da  Família  Hans 
Jurgen Fernando Dohmann -  CDS AP 5.2;  3) Apresentação do Plano Municipal de 
Contingência  da  Febre  de  Chikungunya  e  Dengue -  60 minutos;  4)  Eleição da 
Comissão Organizadora para XII Conferência Municipal de Saúde - 30 minutos; 5) 
Comissão  de  Educação  Permanente  -  30  minutos;  6) Comissões  do  Conselho 
Municipal de Saúde - 20 minutos; 7) Informes da Secretaria Executiva do Conselho 
-  10  minutos:  7.1 -  Ciclo  de  Debates  COMDEF-RIO  -  2014;  8)  Informes  do 
Colegiado  -  30  minutos.  O  Secretário  Executivo  do  Conselho  Municipal  de 
Saúde do Rio de Janeiro (CMS-RJ) e Conselheiro David Salvador de Lima Filho 
inicia a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, em segunda chamada 
e informa que há quórum para que a reunião seja iniciada.  Lembra que a eleição 
para  substituto  do  presidente  e  Comissão  Executiva  do  Conselho  Municipal  de 
Saúde (CMS-RJ) será realizada no dia vinte e cinco de novembro próximo e que 
todos já devem ter recebido o regimento eleitoral em suas casas. Registra que as 
inscrições  serão  realizadas  na  sede  do  CMS-RJ  nos  dias  treze  e  quatorze  de 
novembro  das  onze  às  dezessete  horas  e  que  as  impugnações  deverão  ser 
encaminhadas pessoalmente ou por meio eletrônico com certificado digital a partir  
das dezesseis horas do dia dezessete de novembro. Fala que estas informações 
estão no Regimento Eleitoral mas que entende ser necessário relembrar isso. Diz 
que é importante a presença dos membros da Comissão Eleitoral no CMS-RJ nos 
dias treze e quatorze. Informa que  estão vetadas as inscrições dos Conselheiros 
Rogério Marques Gonçalves, do segmento gestor,  Francisco Claudio de Souza 
Melo, do segmento profissionais de saúde,  Miriam Andrade de Souza Lopes, do 
segmento  profissionais  de  saúde,  Ludugério  Antonio  da  Silva,  do  segmento 
usuários, Geraldo Batista de Oliveira, do segmento usuários e Gilberto Souza da 
Silva do segmento dos usuários . Explica que estes Conselheiros já cumpriram dois 
mandatos na Comissão Executiva. Diz que a  Conselheira  Maria Clara Migowski 
Pinto Barbosa está viajando e não poderá estar presente nesta reunião.  Informa 
que  a coordenação  da  Mesa  será  composta  pelos  Conselheiros  Geraldo 
Batista  de  Oliveira,  substituindo  a  Conselheira  Maria  Clara  Migowski  Pinto 
Barbosa  (usuário),  Alessandro  de  Melo  Mota  (usuário),  Miriam  Andrade  de 
Souza Lopes e Patrícia de Albuquerque Ferreira (gestor). Disse que o presidente 
do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (CMS-RJ), Conselheiro Daniel 
Soranz,  informou que está  em reunião e  não poderá estar  presente  a esta 
reunião.  Fala  que  o  Conselheiro  Geraldo  Batista  de  Oliveira,  substituto  do 
presidente  do CMS-RJ está  presente  e coordenará  os  trabalhos.  O  Secretário 
Executivo e Conselheiro David Lima informa que as atas dos dias quatorze e vinte 
e quatro de outubro estão sendo distribuídas aos presentes. Lê a pauta da reunião, 
descrita acima. O coordenador da Mesa, Conselheiro Geraldo Batista de Oliveira, 
pergunta se todos estão esclarecidos quanto à pauta e põe em votação. Fala que, 
com apenas uma abstenção e todos os outros votos a favor a pauta foi aprovada 
pela maioria  simples.  A  Conselheira Maria José Peixoto dos Santos Peixoto, 
representante do segmento dos trabalhadores pelo Sindicato dos Assistentes 
Sociais  pede declaração de voto  por  ter  se abstido.  Afirma que se absteve por 
entender que uma apresentação com sessenta minutos é muito cansativa para os 
presentes e que em lugar nenhum isso ocorre. O coordenador da Mesa reitera a 
aprovação  da  pauta  e  passa  ao  próximo  ponto.  1) Deliberação  da  ata  de 
09/09/2014 - O  coordenador da Mesa  confirma que todos receberam esta ata e 
afirma que estão, portanto, aptos a votar. Põe a referida ata em votação. Resultado 
da votação: Ata aprovada sem votos contra e sem abstenções pela maioria simples. 
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Passa-se  ao  próximo  ponto.  2)  Deliberação  dos  processos:  09/002185/2014. 
Assunto:  Habilitação  de  06  (seis)  leitos  como  Unidade  de  Cuidados 
Intermediários  Canguru  (UCInca)  do  Hospital  Maternidade  Fernando 
Magalhães em conformidade com a Portaria nº 930 de 10/05/12 - CDS AP 1.0; 
09/003875/2014.  Assunto: Cadastramento dos Serviços do Centro de Atenção 
Psicossocial  Álcool  e  Droga  (CAPSad)  Miriam  Makeba  -  CDS  AP  3.1; 
09/002590/2014.  Assunto:  Descredenciamento  da  Clínica  Radiológica  Cajuti, 
CNES:  2708337-  CDS  AP  2.2  e  09/002601/2014.  Assunto:  Ratificação  do 
endereço da Clínica da Família Hans Jurgen Fernando Dohmann - CDS AP 5.2; 
-  O  coordenador da Mesa diz que estes processos já foram aprovados em seus 
respectivos Conselhos Distritais e também pela Comissão Executiva do CMS-RJ e 
pergunta se, sendo assim, podem ser votados em bloco. Os Conselheiros presentes 
concordam  com  esta  proposta.  O  coordenador  da  Mesa  põe  em  votação  a 
aprovação,  em bloco,  dos referidos processos.  Resultado da votação:  processos 
foram  aprovados  sem  votos  contra  e  sem  abstenções  pela  maioria  simples.  O 
coordenador  da Mesa  passa ao próximo ponto  e  que,  para  isso,  a  Mesa será 
desfeita.  3)  Apresentação  do  Plano  Municipal  de  Contingência  da  Febre  de 
Chikungunya e Dengue -  A Subsecretária de Atenção Primária e Promoção, Sra. 
Betina Durovni se apresenta e afirma que, provavelmente, não usará os sessenta 
minutos para apresentação e que mais importante é que haja debate. Explica que os 
Planos  são  feitos  em  conjunto  uma  vez  que  os  assuntos  são  relacionados  e 
acrescenta que a atual situação será apresentada. A Superintendente de Vigilância 
em  Saúde,  Sra. Cristina  Lemos,  se  apresenta,  informando  que  o  material 
apresentado será entregue a todos os Conselheiros e inicia a apresentação. Ao final 
da apresentação o coordenador da Mesa informa que ainda há quarenta minutos 
para o debate e o inicia. O Conselheiro Mauro Pereira, representante do CDS da 
AP 5.2,  pelo segmento dos usuários fala que, segundo relatório da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) listam essas doenças com a problemática de alterações 
climáticas e diz que todos sabem que a cidade do Rio de Janeiro sofre com essas 
alterações e que isso ocorre mais nas áreas das AP's 5.1 e 5.2. Pergunta quais são 
os maiores problemas a serem enfrentados e quais as medidas para combatê-los.  
Acrescenta que tanto a dengue quanto a malária são vetores oriundos de alterações 
climáticas  e  que  isso  será  mostrado  inclusive  na  Conferência  de  Alterações 
Climáticas que ocorrerá no Peru. A subsecretária de Atenção Primária e Promoção, 
Sra. Betina Durovni  agradece a pergunta e fala que a questão climática é uma 
questão global e que a elevação da temperatura, principalmente do mar, propicia 
uma proliferação maior do que o comum deste tipo de vetor. Esclarece que isto é um 
desafio  e  que  sempre  há  um  monitoramento  das  temperaturas  e  que  qualquer 
indício de elevação dos índices de vetores, as ações são intensificadas. Lembra que 
cada cidadão tem o seu papel e que o Brasil irá se posicionar quanto a sua política  
de diminuição da emissão de carbono e que esta é uma medida de âmbito global.  
Fala que é buscada a adaptação ao clima para que os impactos sejam menores em 
relação às questões de saúde e que está sendo preparado um estudo para que se 
saiba  como  isso  ocorre  nos  bairros  da  cidade  para  que  cada  um  seja  tratado 
exclusivamente. A  Conselheira Maria de Gustavo Fátima Lopes,  representante 
do CDS da AP 3.1 pelo segmento dos usuários pergunta como vai ser associado 
este trabalho às áreas programáticas. Questiona se haverá palestras nesses locais e 
como a população da ponta ficará sabendo destas informações.  A Subsecretária de 
Atenção Primária  e Promoção,  Sra.  Betina Durovni  explica que o trabalho vem 
sendo feito na medida que o Ministério da Saúde (MS) vem divulgando e orientando 
o  trabalho  tanto  em  relação  aos  profissionais  quanto  em  relação  à  população. 
Explica que agora está sendo tomado conhecimento dos documentos oficiais mas 
que isso já  vem sendo falado nas áreas e que já  houve ciclo  de debates entre 
profissionais sobre esses assuntos. Diz que este trabalho será intensificado daqui  
para frente uma vez que agora há orientações quanto ao manejo clínico. Disse que, 
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em relação à divulgação já havia um trabalho em relação a dengue que agora será  
estendido  ao Chikungunya.  Lembra  que  a  aprovação  do Conselho  Municipal  de 
Saúde dá legitimidade também ao trabalho de divulgação das informações que deve 
ser feito. O  Secretário Executivo e Conselheiro David Lima  acrescenta que ele 
mesmo já assistiu a duas palestras sobre este item na AP 2.2 e na AP 3.3 e que 
cada coordenação de AP pode solicitar este trabalho. A  Conselheira Patricia de 
Albuquerque Ferreira, representante da SMS pelo segmento gestores reitera a 
fala  do  Secretário  Executivo  e  disse  que  acompanhar  os  Conselhos  Distritais  é 
importante e que estão a disposição para dar palestras em cada uma das AP's. O 
Conselheiro João Menezes,  representante  do CDS da AP  3.3 pelo  segmento 
usuário, disse que o Rio de Janeiro é uma cidade turística e que muitos grandes 
eventos  ocorrerão  na  cidade  nos  próximos  anos.  Pergunta  se  há  algum 
planejamento  especial  para  isso  devido  ao  grande  fluxo  de  pessoas  de  outras 
cidades e países que visitarão o município e, pergunta se a SMS coloca as AP's 
dentro deste planejamento. A Subsecretária de Atenção Primária e Promoção, Sra. 
Betina Durovni  fala que todos são parceiros na divulgação de qualquer agravo e 
qualquer suspeita de anormalidade e que isso não é exclusividade destas doenças. 
Disse que, em relação ao fato de ser cidade turística há uma preparação em relação 
a isso que vem de muito tempo. Conta que foi criada a Coordenação de Informação 
Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS) e que há todo um trabalho relacionado 
ao  enfrentamento  deste  tipo  de  situação em eventos  de  massa.  Lembra que  já 
houve  os  Jogos  Mundiais  Militares,  Jornada  Mundial  da  Juventude,  Copa  das 
Confederações e Copa do Mundo e que este tipo de trabalho foi  feito já nestes 
eventos e que há plantão para atender qualquer tipo de anomalia neste sentido. 
Disse que o CIEVS é o responsável por monitorar também as doenças que existem 
em outros países do Mundo para que haja atenção especial aqui. O coordenador 
da Mesa  diz que já que não há mais manifestações, o ponto está esclarecido. O 
Secretário Executivo e Conselheiro David Lima pede que este Plano seja posto 
em votação para que, assim, este possa ir para o Ministério da Saúde uma vez que 
ganharíamos  tempo  e  não  seria  preciso  retornar  à  pauta  em  outra  reunião.  O 
Coordenador  da  Mesa  pergunta  se  a  plenária  concorda  com  a  votação.  O 
Conselheiro Marinaldo  Silva  Santos,  representante  do  Sindicato  dos 
Psicólogos pelo  segmento  dos  profissionais  de  saúde  fala  que não é  contra  a 
votação mas que é preciso votar primeiro a mudança de pauta e que após isto ser 
aprovado,  seja  votado  o  referido  Plano.  O  Coordenador  da  Mesa  acata  a 
solicitação do Conselheiro e põe em votação a mudança de pauta referente ao ponto 
3 e que onde se lê "apresentação", leia-se "apresentação e votação". Resultado da 
votação: Aprovada a mudança da pauta. O coordenador da Mesa fala que, sendo 
assim, põe em votação o Plano Municipal de Contingência da Febre de Chikungunya 
e  Dengue.  Resultado  da  votação:  Aprovado  pela  maioria  simples.  O 
Coordenador da Mesa agradece a presença e a participação das Senhoras Betina 
Durovni  e Cristina Lemos. Passa-se ao próximo ponto.  4) Eleição da Comissão 
Organizadora para  XII  Conferência  Municipal  de Saúde -  O  coordenador  da 
Mesa  pede que o Secretário Executivo faça os esclarecimentos necessários para 
que seja votado este ponto. O  Secretário Executivo e Conselheiro David Lima 
fala que ano que vem acontecerá as Conferências de Saúde e que ainda não há 
datas para estas acontecerem mas que a ideia é que se adiantem os trabalhos e 
que para isso,  seja  criada desde já,  a Comissão Organizadora para que esta já 
possa  começar  a  trabalhar.  Disse  que  a  Comissão  Executiva  sugere  que  esta 
Comissão seja formada por oito Conselheiros divididos paritariamente. Afirma que a 
primeira coisa a ser discutida e votada é este número, uma vez que o Pleno deve 
concordar  com ele  e  que,  após  isso,  os  segmentos  decidam quem serão  seus 
representantes.  Lembra que esta  Comissão terá validade a partir  de primeiro de 
janeiro de 2015, por força de Lei, mas reitera que os trabalhos podem começar. 
Acrescenta que esta Comissão poderá ter subcomissões e que pessoas de fora da 
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Comissão não são impedidas de auxiliar os trabalhos. O coordenador da Mesa diz 
que estas informações estão na Lei e pergunta se as votações podem ser iniciadas. 
Põe  em  votação  que  a  referida  Comissão  tenha  oito  membros,  divididos 
paritariamente. Resultado da votação: Aprovado sem abstenções e sem votos em 
contrário pela maioria simples. O coordenador da Mesa fala que os segmentos 
devem se reunir  imediatamente e  apresentar  os  nomes de seus representantes. 
Após esta reunião foram apresentados os nomes para comporem a Comissão 
Organizadora  para  XII  Conferência  Municipal  de  Saúde:  pelo  segmento  dos 
usuários   Conselheira  Maria  de  Fátima  Gustavo  Lopes,  Conselheiro  Adelton   
Gunzburger,  Conselheira  Julia  Daniela  de Castro e Conselheira Maria Clara 
Migowski  Pinto  Barbosa  .   Pelo  segmento  dos  profissionais  de  saúde   
Conselheira Sheila  Marino e Conselheiro Francisco Claudio de Souza Melo  .   
Pelo segmento dos gestores Conselheira Patrícia de Albuquerque Ferreira. O 
Secretário  Executivo  e  Conselheiro  David  Lima sugere  que  no  caso  dos 
Conselheiros Julia Daniela de Castro e Francisco Claudio de Souza Melo, seja feita 
uma carta  da instituição informando quem estará nestas Comissões serão estes 
Conselheiros para que não haja dúvidas quanto a esta representação uma vez que 
ambos são suplentes no Conselho Municipal de Saúde. O  coordenador da Mesa 
põe  esta  representatividade  em  votação.  Resultado  da  votação:  Aprovado  sem 
abstenções e  sem votos  em contrário  pela  maioria  simples.  O  coordenador  da 
Mesa  deseja  a  todos  boa  sorte  neste  trabalho.  Passa-se  ao  próximo  ponto.  5) 
Comissão  de  Educação  Permanente  -  O  Conselheiro Adelton  Gunzburger, 
representante  do  CDS da  AP  4.0 pelo  segmento  de  usuário  fala  que  no  ano 
passado a plenária  o indicou para fazer  um curso a distância na FioCruz sobre 
Comunicação e Informação no SUS. Disse que o problema desses cursos é que há 
muito material mas que quase todos eles são virtuais e que os fóruns que ocorrem 
também são virtuais. Afirma que, ao final do curso, toda a gama de informação não 
fica com você e que nem trinta por cento das próprias falas não ficam com a pessoa. 
Informou que não tem mais idade de guardar tudo o que participou e o que viveu e 
que, sendo assim, não tem o que trazer. Fala que se fosse um curso presencial, ou 
mesmo virtual, desde que lhe fossem entregue material ele teria o que apresentar  
mas que da maneira como é feito não há o que ser apresentado. A  Conselheira 
Angela de Lamare, representante da SMS pelo segmento dos gestores informa 
que foi feito um Encontro com os Conselheiros que se voluntariaram para fazer uma 
capacitação que contava com vídeos da FioCruz e que, por este motivo, entrou em 
contato com o Sr. Marcelo Rasga coordenador do curso e que foi informada que os 
relatórios ainda estão em análise, que ainda não há decisão sobre a continuação 
deste curso e que a FioCruz ainda está em negociação com o Conselho Nacional de 
Saúde para poder fazer um levantamento regional para que as capacitações possam 
ser de acordo com as demandas de cada Conselho Municipal de Saúde. Acrescenta 
que  espera  que  o  caso  do  Conselheiro  Adelton  Gunzburger  sirva  para  que  os 
Conselheiros fiquem atentos para que, quando algum Conselheiro fizer algum tipo 
de capacitação, seja presencial ou virtual, que seja indicada ou não pelo Conselho 
Municipal de Saúde para que haja a preocupação de que as informações sejam 
compartilhadas e que é necessário que se faça algum tipo de resumo e de relatório 
para que não se perca a informação. Passa-se ao próximo ponto. 6) Comissões do 
Conselho Municipal de Saúde - A Conselheira Miriam Andrade de Souza Lopes, 
representante do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem  assumiu 
a  palavra  antes  do  Conselheiro  Adelton  Gunzburger  dizendo  que  gostaria  de 
apresentar a Conselheira Elisabeth Guastini, que é do Sindicato dos Enfermeiros e 
está no Conselho Municipal de Saúde como suplente da Conselheira Vivian Peixoto  
Nogueira. Disse que aproveitou este momento de falar sobre a saúde do trabalhador 
por entender que é preciso agregá-la a esta Comissão. O  Conselheiro Adelton 
Gunzburger,  coordenador  da  Comissão Intersetorial  de  Saúde do Trabalhador  - 
CIST, informou que a Comissão fez sua quarta plenária e que nestas reuniões tem 
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havido  um  consenso  quanto  a  maior  abertura  da  CIST.  Conta  que  entregou  à 
Comissão Executiva  duas solicitações neste  sentido,  onde pede à Secretaria  de 
Administração  de  Pericia  Médica  e  à  Vigilância  Sanitária  que  participem  das 
reuniões  da  CIST.  Fala  que  acha  que,  desta  forma,  passa-se  a  ter  maiores 
informações sobre o que acontece realmente e que assim, será mais fácil saber o 
que ocorre. Lembra que isso é extensivo a todos os trabalhadores e não só aos 
trabalhadores do SUS uma vez que saúde do trabalhador é um todo. Disse que o 
olhar  não  pode  deixar  de  ser  amplo  neste  sentido  uma  vez  que  a  saúde  está 
interligada.  O  Conselheiro  Jackson  Caiafa,  representante  da  Associação 
Carioca de Diabéticos, pelo segmento dos usuários disse que acredita que todos 
receberam um convite para a abertura da 8ª Semana de Atenção ao Diabetes. Disse 
que esta abertura aconteceu durante o 8º Encontro de Atenção à Diabete. Afirma 
que  viu  poucos  Conselheiros  presentes  e  que  a  diabetes  é  uma  doença 
extremamente  problemática  no  Mundo  todo  e  principalmente  em  países  em 
desenvolvimento. Informa que é uma patologia cara e que nos últimos quatorze anos 
o SUS gastou a mesma quantia que foi gasta na reforma do Maracanã. Informou 
que há uma visão distorcida de onde investir na saúde e que é preciso investir muito 
mais em Atenção Primária. Disse que o Secretário Municipal de Saúde não esteve 
presente  por  um imprevisto  de  última  hora  e  que  isso  foi  ruim  e  que  mais  de 
duzentos participantes, entre profissionais e usuários estavam lá. Informa que a 9ª 
Semana de Atenção à Diabetes já começou a ser preparada. Convida a todos para o 
encerramento da 8ª Semana de Atenção a Diabetes que ocorrerá no próximo dia 
quinze no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas a partir das quatorze horas. Fala que 
esta sendo planejado um abraço a Lagoa e que no Parque dos Patins ocorrerá uma 
ação pública de detecção de diabetes. Lembra que este é um assunto social que 
precisa  de mídia  e  que  todos estão convidados  e  podem levar  quem quiser.  O 
Conselheiro Milton Lima, representante do CDS da AP 2.1 pelo segmento dos 
usuários informou que o Conselho Municipal de Saúde deveria prestigiar Eventos 
desta natureza uma vez que é um assunto importante e que isso não ocorre todo 
dia. Disse que o secretário precisa participar mais destes Eventos e que nem na 
reunião do Conselho Municipal de Saúde ele está presente e que isso é um caminho 
sem volta. Afirma que ele deveria se organizar para estes Eventos e que ele, sendo 
o presidente do Conselho Municipal de Saúde não pode deixar de se fazer presente.  
Acrescenta  que  ele  precisa  lembrar  que  o  cargo  que  ocupa  é  efêmero  e  que 
enquanto autoridade e, que recebe para isso, deveria estar presente e fazer valer o 
cargo que ocupa. O  coordenador da Mesa  lembra que é para isto que existe o 
substituto  do secretário e  que procura ocupar este cargo com muita honra e da 
melhor forma possível. As comissões de Orçamento e Finanças; Saúde Mental; 
Gêneros,  Raças  e  Etnias;  Especial  para  Acompanhamento  de  Eventos  de 
Massa, DST/AIDS e Educação Permanente não apresentam informes. Passa-se 
ao  próximo  ponto.  7)  Informes  da  Secretaria  Executiva  do  Conselho  -  O 
Secretário Executivo  e  Conselheiro  David  Lima  informa que nos dias  treze e 
quatorze de novembro de onze às dezessete horas será realizada as inscrições para 
a eleição da Comissão Executiva e substituto do presidente para o ano de 2015 na 
sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Informou que o Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região (TRT) convida os Conselheiros para um Evento sobre o 
"Combate ao Trabalho Infantil e os Conselhos Tutelares - Experiência e Diálogos 
sobre os Obstáculos no desenvolvimento das Atividades " no dia dezessete próximo 
a partir das dez horas, na Avenida Antonio Carlos, nº 251, 4º andar. Explica que é  
uma parceria entre vários Órgãos e que funcionará como uma Oficina. Passa-se ao 
próximo ponto.  8) Informes do Colegiado -  O coordenador da Mesa lembra que 
cada Conselheiro dispõe de três minutos para dar seus informes. O  Conselheiro 
José  Liporage  Teixeira,  representante  do  Sindicato  dos  Farmacêuticos pelo 
segmento dos profissionais de saúde informou que a partir  de hoje estão sendo 
disponibilizados  mais  dois  medicamentos  para  o  tratamento  da  AIDS.  O 
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Conselheiro Mauro Pereira, representante do CDS da AP 5.2 pelo segmento dos 
usuários convida a todos para a culminância do Projeto de Saúde do Trabalhador, 
no Colégio Floriano de Brito, que ocorrerá no dia treze às quatorze horas. Fala que 
este Projeto é uma parceria que tange tratar o uso dos agrotóxicos na Serra e que o 
trabalho  é  feito  com  os  agricultores  e  seus  filhos.  Acrescenta  que,  enquanto 
coordenador da UNESCO, convida a todos para a Agenda 21 da área AP 5. Fala 
que está sendo feito um mapeamento dos bairros e que está sendo mostrado um 
painel sobre a saúde que é interessante a todos. Agradece a parceria da CAP mas 
fala que sente falta da presença de Conselheiros. Afirma que toda a Zona Oeste 
será mapeada e que todos os Conselheiros podem participar e auxiliar isso. Explica 
que as pessoas tendem a achar que a Agenda 21 é de âmbito ambiental e que na 
verdade é uma agenda de planejamento para o século vinte e um como um todo. 
Conta que esteve em Paris conhecendo a agenda francesa e que o trabalho lá é 
amplo  e  excelente.  A  Conselheira  Maria  de  Fátima  Gustavo  Lopes, 
representante do CDS da AP 3.1 pelo segmento dos usuários informou que ontem 
foi inaugurada uma clínica no Complexo da Maré, na Palmerinha. Disse que isso 
prova que apesar da violência,  a vida continua. O  Conselheiro Marinaldo Silva 
Santos,  representante  do  Sindicato  dos  Psicólogos pelo  segmento  dos 
profissionais de saúde informou que nos dias treze e quatorze ocorrerá, na UERJ 
um Evento de políticas públicas patrocinado pelo Conselho Regional de Psicologia 
(CRP) e que o Sindicato dos Psicólogos estará na Mesa de abertura deste Evento. 
Informa que será discutido além de direitos humanos, saúde,  educação e outros 
temas  pertinentes  a  todos.  A  Conselheira  Maria  José  dos  Santos  Peixoto, 
representante  do  Sindicato  dos  Assistentes  Sociais  pelo  segmento  dos 
profissionais de saúde informou que ficou estarrecida em saber, nesta semana, que 
a cada ano mil  pênis são amputados por  causa do HPV e que,  no  entanto,  as 
vacinas são só para as meninas. Disse que deveria ser também para os meninos. 
Afirma que estas informações devem ser passadas ao Conselho Municipal de Saúde 
e  que  é  preciso  preservar  a  saúde  da  mulher  e  também  a  do  homem.  O 
Conselheiro Milton Lima, representante do CDS da AP 2.1 pelo segmento dos 
usuários informou que quando falou a respeito da presença do secretário de saúde 
não quiz menosprezar o substituto mas acha importante que o secretário participe 
das  atividades  do  Conselho  Municipal  de  Saúde.  Informou  ainda  que  amanhã 
ocorrerá uma manifestação no Hospital Rocha Maia em relação ao seu fechamento. 
Disse que foi surpreendido com essa manifestação uma vez que nunca chegou ao 
Conselho Municipal de Saúde nada que dissesse respeito ao fechamento do Pronto 
Atendimento deste Hospital. Acrescenta que o Secretário de Saúde se comprometeu 
a ir às AP's e que até hoje não teve tempo de ir à AP 2.1, mas que os Conselheiros 
ainda  o  aguardam.  A  Conselheira  Patricia  de  Albuquerque  Ferreira, 
representante da SMS pelo segmento dos gestores pede para esclarecer que não 
haverá fechamento do Hospital Rocha Maia. Informou que este tipo de manifestação 
pode servir como oportunidade de diálogo mas que não procede a informação do 
Hospital Rocha Maia. A  Conselheira Angela de Lamare, representante da SMS 
pelo segmento dos gestores informou que esta informação partiu da associação de 
moradores de Botafogo e que isso era por causa de especulação imobiliária e não 
faz sentido. O coordenador da Mesa agradece a presença de todos e não havendo 
mais nada a ser informado é encerrada a reunião às dezesseis horas e quatorze 
minutos e eu Wagner Ubiratan Candido Alves dou por lavrada a ata e assino em 
conjunto  com  o  coordenador  da  Mesa dos  trabalhos  o  Conselheiro  Geraldo 
Batista  de  Oliveira  como  substituto  do  presidente  deste  Conselho  Dr.  Daniel 
Ricardo Soranz Pinto.

Wagner Ubiratan Candido Alves                       Geraldo Batista de Oliveira
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