
 
 

 
 
 
  

  

AATTAA  DDAA  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDOO  CCOOLLEEGGIIAADDOO  

  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Ref.: 22/05/2012 

 

 

1 

Conselho Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e doze das quatorze às 
dezoito horas, no Auditório Meri Baran, Centro Administrativo São 
Sebastião/CASS, em segunda convocação, iniciou-se a reunião Extraordinária 
do Conselho Municipal de Saúde, tendo como pauta proposta: Relatório 
Anual de Gestão/2011 da SMSDC – Discussão e deliber ação. O Sr. David 
Salvador , Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, abriu a 
reunião dando boa tarde a todos os Conselheiros presentes, quando foi 
atingido em 2ª convocação o quórum exigido por lei e pelo Regimento Interno 
do Conselho Municipal. Disse que nessa reunião extraordinária irá discutir o 
Relatório Anual de Gestão de 2011 da SMSDC, com discussão e deliberação. 
Para compor a mesa convidou a Sra. Ianê Germano de Andrade e o Sr. 
Gilberto Souto da Silva , representando o segmento de Usuários. A Sra. 
Miriam Andrade de Souza Lopes, representando o segmento dos 
Profissionais de Saúde e o Sr. Rogério Marques Gonçalves representando o 
Segmento dos Gestores. Sr. David Salvador  prosseguiu informando para 
presidir os trabalhos em substituição ao Presidente deste Conselho, o Sr. 
Ludugério Antonio da Silva  que assumirá a partir deste momento a 
condução da reunião. Sr. Ludugério Silva iniciou sua fala dando boa tarde a 
todos e dizendo que por conta da pauta ser pequena pediu que fosse 
cumprido o horário, sendo todos sejam bem objetivos nesta reunião de 
discussão do Relatório Anual de Gestão de 2011 da SMSDC porque todos os 
Conselheiros receberam e estudaram previamente. Antes, foi passado um 
informe pelo Sr. Rogério Gonçalves  informando que é uma situação que 
surgiu e não estava na pauta, mas que precisa ser decidida por este 
Conselho. Sr. Rogério  Gonçalves informou que o Conselho Municipal 
recebeu uma notificação da Conselheira Claudia Motta, representante do 
Sindicato dos Assistentes Sociais. Prosseguiu informando que a Sra. Claudia 
Motta está passando, hoje, por uma cirurgia e por esse motivo não está 
presente. Disse que a mesma e a Sra. Ianê Germano foram eleitas para 
representar o Conselho Municipal de Saúde no Sistema de Apoio ao Relatório 
de Gestão (SARGSUS). Além de comunicar o afastamento da Sra. Claudia 
Motta, a Comissão de Orçamento e Finanças deste Conselho reunido em 
apoio a esta representação do Colegiado através da Sra. Ianê Germano e da 
Sra. Claudia Motta, solicita ao Pleno indicar o nome de outro Conselheiro que 
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também faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças para substituir 
temporariamente a Conselheira Claudia Motta, em virtude desta cirurgia. E 
este Conselheiro que foi indicado pela Comissão é o Sr. Adelton Gunzburger, 
que além de participar da Comissão e Finanças fez a maior parte do Parecer 
já que o mesmo realizou todas as comparações a partir das informações 
fornecidas pela Sra. Cristiany Ávila da Superintendência de Regulação, 
Controle e Auditoria do SUS - SURCA. Os dados fornecidos pela Sra. Cristiany 
Ávila fizeram com que o Sr. Adelton Gunzburguer contribuísse com a 
Comissão de Orçamento e Finanças com o seu trabalho no Parecer. Este 
trabalho objetivou contribuir também com a Sra. Ianê Germano e Cláudia 
Motta. Portanto, é preciso que seja votado essa substituição. O Sr. Rogério 
Gonçalves  iniciou a leitura do correio eletrônico enviado pela Conselheira 
Claudia Motta: “Venho por meio desta, solicitar meu afastamento pelo período 
de 30 dias por motivo de doença/cirurgia. E gostaria de comunicar que após 
esse período retornarei normalmente as minhas funções neste conceituado 
Conselho. Que fique bem claro que haverá um substituto temporário até meu 
retorno, pois fui eleita para este cargo e estou apenas me licenciando e não 
me afastando do mesmo. Atenciosamente, Claudia Motta.” Prosseguindo, o 
Sr. Rogério Gonçalves  informou aos Conselheiros que não há o que falar do 
afastamento que é um fato, mas é necessário que aprovemos o nome do Sr. 
Adelton Gunzburger como representante temporário durante este curto 
afastamento. Sr. Ludugério Silva assumiu a palavra informando ao pleno que 
irá iniciar o processo de votação para a aprovação do nome do Sr. Adelton 
Gunzburger para substituir a Sra. Cláudia Motta no SARGSUS.  Em processo 
de votação quem concorda? Quem discorda? Quem se abstém. Aprovado  
pela maioria simples o nome do Sr. Adelton Gunzburg er para substituir 
temporariamente a Conselheira Claudia Motta para re presentar o 
Conselho Municipal de Saúde no Sistema de Apoio ao Relatório de 
Gestão (SARGSUS) . Prosseguindo, o Sr. Ludugério Silva  disse que antes de 
entrarmos na pauta foi solicitado pela Dra. Anamaria Schneider, Subsecretária 
da SMSDC, que irá explicar a dinâmica de trabalho desta Comissão. Dra. 
Anamaria Schneider inicia a fala cumprimentando os presentes dizendo que 
irá explicar rapidamente o Relatório de Gestão, pois é importante lembrar os 
períodos anteriores em que os Relatórios de Gestão foram submetidos a esta 
plenária. Prosseguiu dizendo que em 2009 apresentou o Relatório de Gestão 
de 2008 e com isso foram sendo aperfeiçoados com as sugestões e 
solicitações da plenária. Disse que foi organizado um modelo bem 
interessante além de números, de gráficos, de dados, de tabelas, de 
observações de resultados e que é possível colocar fotografias. Disse que a 
maioria dos municípios sequer faziam seus Relatórios, e neste ano, foi criado 
o SARGSUS (Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão). Prosseguiu dizendo 
que em março, o Ministério da Saúde publicou uma Portaria obrigando a todos 
os municípios brasileiros alimentarem este Sistema. O Relatório do ponto de 
vista desta Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil tem informações 
muito importantes, mas não oferece liberdade de trabalho de mais 
informações e de incluir outros pontos abordados e sugeridos. A Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil alimentou o SARGSUS e, com ajuda da 
Sra. Cristiany Ávila que é uma especialista na área de planejamento e saúde, 
foi quem trabalhou com todas as áreas técnicas dessa Secretaria de Saúde. A 
Dra. Anamaria Schneider  agradeceu também ao Dr. Evaldo que veio ao 
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Conselho Municipal de Saúde para apresentar o que seria este Relatório de 
Gestão e, está presente também o Sr. Subsecretário da Vigilância Sanitária, o 
Dr. Arnaldo Lassance  que ajudou muito através de sua equipe e também a 
vários técnicos da Secretaria de Saúde que forneceram os dados e que estão 
presentes nesta apresentação. Dra. Anamaria Schneider  prosseguiu 
informando que o Relatório foi entregue aos Conselheiros há bastante tempo e 
que foi colocada à disposição uma equipe técnica para que fossem tiradas as 
dúvidas que pudessem surgir, esclarecendo estes pontos. E com esta análise, 
foram encaminhadas ao Ministério da Saúde algumas sugestões com a 
esperança de que este modelo não seja o definitivo e que possa ser 
aperfeiçoado a partir das observações dos municípios. O Relatório contém 
informações do Plano Plurianual com resultados e ações em cima das metas 
deste plano, de muitas metas do PAC e da saúde também. Disse que é uma 
compilação de vários instrumentos de planejamento que se fez. O Plano 
Municipal de Saúde tem poucas informações porque este é um modelo de 
Relatório que irá abranger todo o Brasil e não as informações do Plano 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Como as metas deste Plano estão 
muito vinculadas ao Plano Plurianual, consegue-se visualizar o Plano 
Municipal de Saúde neste Relatório. Não é um instrumento de planejamento e 
colocação de propostas, mas sim para ver o alcance ou não das metas do 
Plano de 2011. No próximo ano, o Ministério da Saúde já adiantou que o prazo 
será até o dia 30 de março e, portanto, será muito complicado e corrido, pois a 
maioria dos dados é extraída dos Sistemas do DATASUS, com vários 
indicadores que nem sempre estão disponíveis até o final de março. Este ano, 
o prazo é até 30 de maio, excepcionalmente. Dra. Anamaria Schneider  
prosseguiu informando que o Relatório foi entregue a todos os Conselheiros, 
pois como é pesado e o Sistema não permite que aumente a letra, o mesmo 
foi entregue com antecedência de um mês, podendo até ocorrer esta reunião 
antes dentro de uma plenária, mas foi necessário um maior tempo para a 
leitura e estudo do Relatório, para que fossem feitas as críticas e sugestões. 
Neste momento foi dada a palavra para a Sra. Cristiany Ávila que iniciou sua 
fala dando boa tarde a todos e explicou que o Relatório de Gestão neste 
formato já possui telas e formulários que importam dados do próprio Sistema 
oficial como os dados demográficos, de mortalidade, de levantamento de 
recursos humanos na capacidade instalada no município que vem de sistemas 
oficiais como o DATASUS, do CNES. Alguns precisaram ser corrigidos e está 
descrito nas análises, como a Dra. Anamaria Schneider informou em relação a 
alguns indicadores que tem seus bancos de dados encerrados apenas no 
meio do ano. Por isso, os dados foram ajustados na tela do Relatório, já que 
aparecia como não informado no sistema e tudo isso foi ajustado e colocado 
nas justificativas. Sra. Cristiany Ávila  disse que o objetivo do Relatório é 
aumentar a transparência a nível nacional de informações dos municípios; 
este é o grande avanço apesar de haver algumas críticas. O grande avanço é 
essa transparência porque ao final deste processo quando o Relatório é 
concluído, ao dar a entrada neste, a tela fecha para os Conselheiros 
responsáveis pela sua alimentação e abre para o Conselho para que os dados 
sejam aprovados, aprovados com restrição ou não aprovado. Esse dado 
depois ficará disponibilizado a nível nacional, entrando no site do Ministério da 
Saúde: www.saude.gov.br/sargsus, onde aparece o mapa do Brasil e ao clicar 
nos estados qualquer cidadão terá acesso aos Relatórios de Gestão e isso é 
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um avanço também. É claro que terão críticas, e o próprio Ministério da Saúde 
está verificando as críticas que estão sendo feitas. A Secretaria Estadual de 
Saúde também formulou algumas questões a serem observadas. Este 
Relatório vem num formato diferente do que esta Secretaria vinha trabalhando. 
Sra. Cristiany Ávila  prosseguiu informando que o Relatório tem uma 
abrangência nacional e que por isso tem informações diferentes das que 
estavam sendo trabalhadas aqui, mas é um avanço porque qualifica tanto a 
questão da análise e parecer do Conselho, como a questão da transparência 
que vai ficar a nível nacional. Sr. David Salvador assumiu a palavra 
informando para que não fique nenhuma dúvida porque a Sra. Cristiany Ávila 
falou sobre os Conselheiros Gestores do Sistema que são as Conselheiras 
Ianê Germano que é Usuária e a Conselheira Claudia Motta que é Profissional 
de Saúde que ora está sendo substituída temporariamente pelo Conselheiro 
Adelton Gunzburger que é Usuário. Sr. David Salvador  concluiu sua fala 
informando a plenária que são estes que detém o controle desse Sistema. Sr. 
Ludugério Silva assumiu a palavra dizendo que gostaria de anunciar a 
presença na plenária do Dr. Daniel Soranz, Subsecretário de Saúde que 
também veio ajudar e colaborar nas dúvidas sobre este Relatório Gestão. Sr. 
Ludugério Silva  informou que a  Conselheira Ianê Germano fará a leitura do 
Parecer e pediu a plenária que preste muita atenção. Sra. Ianê Germano 
inicia a fala dando boa tarde, cumprimentando a plenária e a Mesa e pediu 
que antes que leia o Parecer que gostaria de expor que tanto a mesma como 
a Sra. Claudia Motta foram indicadas por esta plenária para fazer parte do 
SARGSUS e tiveram problemas. Disse que devido a Sra. Claudia Motta ter 
problemas de saúde e, como não conseguia avançar no Relatório junto aos 
técnicos para implementar todos os dados no Sistema, pediu apoio à 
Comissão de Orçamento e Finanças deste Colegiado. Aproveitou para 
agradecer o apoio dos demais técnicos da Secretaria. Prosseguiu informando 
que o presente Parecer foi produzido pelas Conselheiras Claudia Motta e Ianê 
Germano, em conjunto com os técnicos da Secretaria e da Comissão de 
Orçamento e Finanças do Conselho o qual passa a ler: “Parecer sobre o 
Relatório Anual de Gestão de 2011: considerando a apreciação da Comissão 
de Orçamento e Finanças que é o apoio aos Conselheiros eleitos como 
gestores do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) que a 
SMSDC disponibilizou a cópia do rack como meio de antecedência assim 
como a equipe de referência técnica para esclarecimento de sugestões, esta 
Comissão reuniu-se para análise e em decorrência da apresentação do 
Relatório num modelo implantado pelo Ministério da Saúde através da Portaria 
nº 575 de 29 de março de 2012, no qual a disposição das informações são 
diferenciadas do Plano Municipal de Saúde em vigor. E os Conselheiros em 
função das dificuldades da localização das informações apresentadas tiveram 
os esclarecimentos pertinentes e facilitadores da equipe técnica da SMSDC, a 
análise quantitativa foi feita comparando as ações e metas estabelecidas em 
percentuais do Plano Municipal de Saúde com o realizado no mesmo período, 
tanto em metas físicas quanto as orçamentárias descritas no Plano Plurianual. 
Que as metas apresentadas no rack, embora algumas não tenham sido 
atingidas foram justificadas não comprometendo de forma relevante o 
desempenho global da SMSDC. Que este Conselho destaca a necessidade de 
contemplar no próximo rack a inclusão do desempenho orçamentário e da 
força de trabalho das OS’s que embora legalmente aprovada houve rejeição 
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de sua implantação na plenária da 10ª Conferência Municipal de Saúde e de 
certos segmentos representados no Conselho Municipal de Saúde sempre que 
ocorre alguma situação e que apresentam o tema OS’s expressam suas 
rejeições a este tipo de organização. Que a formação deste Relatório seja 
sistematizada pelo Ministério da Saúde de forma mais simplificada 
oportunizando a inclusão de gráficos e que a diagramação seja mais 
facilitadora para entendimento e análise dos Conselheiros. Este Conselho em 
reunião do seu Colegiado realizada no dia 22 de maio de 2012, resolve 
aprovar  o presente Relatório Anual de Gestão de 2011 .” Sr. Ludugério 
Silva assume a palavra agradecendo a apresentação e pergunta se todos 
estão esclarecidos e com convicção para a votação. Em processo de  votação 
quem aprova? Quem é contra? Quem se abstém? Aprovado pela maioria 
simples dos votos o Parecer do Relatório Anual de G estão de 2011 , com 3 
votos contra e 1 abstenção. O Sr. Milton Lima  pediu a Mesa para informar 
porque se absteve e que gostaria de declarar o seu voto. Sr. Milton Lima, AP-
2.1 assumiu a palavra informando que é componente da Comissão de 
Orçamento e Finanças informando que não votou a favor por achar o Relatório 
muito complicado e felicitou aos que votaram a favor por entenderem o que foi 
apresentado em tão pouco tempo para entender aquele orçamento. Felicitou a 
todos que votaram a favor pela qualidade de entendimento e que o mesmo 
não possui ao não entender o Relatório. Disse lamentar a questão da 
presença dos Conselheiros que são aproximadamente 40, e só estão 
presentes apenas 25 Conselheiros, ou seja, quase 50% não compareceu 
inclusive o Presidente do Conselho. Sr. Ludugério Silva assumiu a palavra 
agradecendo a presença de todos ressaltando o que importava não era a 
quantidade e sim a qualidade e os Conselheiros presentes são comprometidos 
com suas funções e com o Conselho Municipal. Neste momento, o Dr. Daniel 
Soranz  solicitou a Mesa que antes de finalizar a reunião que gostaria de dar 
um informe sobre a Vacinação da Gripe. Disse que temos um total de 55% de 
cobertura no município do Rio de Janeiro da Vacina da Gripe e, que é preciso 
uma contribuição dos Senhores Conselheiros para que se consiga atingir a 
meta de 85% da população. Pediu a colaboração e o apoio de todos para 
atingir esta meta e que será adiada a vacinação em uma semana. Pediu sigilo 
ao pleno da informação prestada. Não havendo mais nada a ser informado foi 
encerrada a reunião cuja ata eu Wagner Ubiratan Candido Alves a dou por 
lavrada e assino em conjunto com o Sr. Ludugério Antonio da Silva que 
coordenou a Mesa dos trabalhos como substituto do presidente deste 
Conselho o Dr. Hans Fernando Rocha Dohmann. 

 
 
 
 

Wagner Ubiratan Candido Alves                  Ludu gério Antonio da Silva 


