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RESUMO
ste trabalho buscou reconhecer e ana isar como o Conselho Municipal de Saúde
e Volta Redonda tem realizado a fiscalização sobre as políticas públicas de saúde
o município e identificar qual o se potencial deliberativo. A pesquisa se
racterizou por uma abordagem qualita iva e descritiva quanto aos fins, descritiva e
xplicativa quanto aos objetivos e bibliográfica e documental quanto aos meios.
ilizamos como instrumentos de'
v,esf ação entrevistas semiestruturadas,
plicação de questionários, análise
e a as e participação nas reuniões do
onselho. Como fundamentação teórica a o' amos as seguintes temáticas:
articipação social e democracia; gestão soc'al: conselhos gestores; trajetória
istórica da saúde no Brasil; conselho m nic·pal e saúde; a saúde de Volta
edonda e o Conselho Municipal de Sa' e e o a Redonda. E a fim de
egarmos a resposta para o nosso problema utiliza os ,as seguintes categorias de
álises que foram elaboradas a partir da fundame ação eórica: o conselho como
- stância de participação da sociedade civil; a pa id e le sua constituição; seu
áter deliberativo ou consultivo; o pluralismo em s a con r ição' a capacidade de
mular, regular e fiscalizar as políticas públicas de sa' 'e· a s a autonomia; a
apacitação dos conselheiros e a sua publicização, Se o assi os resultados
'denciam que o CMSNR apresenta uma boa infraes f : ra, certo grau de
tonomia, porém foi percebido uma fragilidade no engajame o e fie as entidades
m representatividade dentro do Conselho, que visam ma's i e esses arfculares
não da coletividade. Apesar do Regimento instituí-lo como de cará er e iberativo
Fiscalizador, chegamos a conclusão de que o conselho a a
ais como
calizador e negligencia seu poder de deliberação frente às po 'ticas ' blicas do
nicípio. Conclui-se assim que o CMS institucionalmente tem um gran e va o para
controle social a partir de sua atuação como fiscalizador da ges ão ública.
tretanto, a deliberação sobre as políticas públicas também faz parte
lei o, mas
, princípio esta função parece ocorrer de forma restrita ou limitada no C SNR.
l
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This study aimed to recognize and analyze how the Municipal Health Council of Volta
Redonda has conducted surveillance on public health policies of the municipality and
identify what its deliberative
potential. The research was characterized
by a
qualitative and descriptive approach as to the purposes, descriptive and explanatory
about the objectives and bibliograp: ical and documentary about the media. We use
as instruments of research se 's ruc ured interviews, questionnaires,
analysis of
minutes and attendance at mee i gs '
e Council. As we approach the theoretical
foundation
following
themes:
soc'al
articipation
and
democracy;
social
management; management counci s· 's orica trajectory of health in Brazil; municipal
health council, health and Vai a
ed
a Municipal Health Council of Volta
Redonda. And in order to get t e a - er
our problem we use the following
analytical categories that were de e.o e· f m t e theoretical foundation: the board
as a forum for civil society participai"
ar
in its constitution, its deliberative or
consultative capacity; pluralism in i se'
s,:' ia , the ability to formulate, regulate
and supervise public health policies;
ei a ,o Q,my, the training of counselors and
their publicity. Thus the results suggesa
,C
S I VR has a good infrastructure,
degree of autonomy, but was perceive . a le
ess °n he engagement between the
entities with representation
within the Co cil a- e a further private interests
rather than the collective. Despite the
e
i s·
ting it as a deliberative
character and Supervisory, we conclude 'a
e
a' ac s more as watchdog and
neglects his power of determination in the face o·
c' rcy of the municipality. It
follows therefore that the CMS institutionally has r a
e ar social control from its
role as watchdog of public management. Howevere
e"
"nation of public policy
is also part of the election, but in principie this func '0
ee s
ccc: in restricted or
limited in CMS / VR formo
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1. INTRODUÇAO

Com a promulgação
alterações

nas relações

mudanças, a autonomia
responsabilidades

da Constituição

Federal em 1988, houve significativas

entre a sociedade

e o Estado.

municipal, a descentralização

E dentre as diversas

de recursos e também de

e a criação de diversos mecanismos de participação social, são

destaques deste do período. Logo, a partir desse marco institucional os municípios
passaram a ser espaços de suma importância para o processo de implementação e
controle das políticas públicas locais (OLIVEIRA, 2009).
,

E nesse contexto que há o surgimento dos Conselhos Gestores, atuando nas
três esferas de governo, os quais deliberam sobre diversos temas, como: saúde,
educação, meio ambiente, assistência social, direitos da criança e do adolescente,
política urbana, patrimônio cultural dentre outros (ALLEBRANDT, 2003).
Nesse sentido, os participantes dos conselhos têm a função de deliberar com
o poder público sobre as políticas públicas de saúde exercendo o controle direto e
regulando as ações deste. Portanto, os conselhos são de grande importância, uma
vez que têm o potencail de deliberar sobre diversas políticas públicas e transformar
recursos financeiros em ações, instrumentos e serviços que atendam as demandas
da comunidade (AVRITZER, 2006).
Depreende-se do que foi dito anteriormente que essa atuação dos conselhos
é uma forma de gestão social, que se manifesta pelo poder de vocalização e de
decisão de todos os sujeitos envolvidos

no processo e que tem como objetivo

estreitar a relação entre sociedade e. Estad.o, cuja finalidade maior é o bem comum.

Conforme COMERLATTO et ai (2007), esse atual cenário de gestão social
exige uma ampliação quanto à operacionalização e formulação de políticas públicas,
principalmente no que tange às suas estratégias e ações, bem como a implantação
de modelos de participação mais flexíveis que envolvam tanto usuários como outros
interlocutores no processo decisório de políticas públicas.
Analisando as diversas áreas de políticas sociais que existem conselhos, a de
saúde se destaca haja vista a obrigatoriedade de repasses de recursos para o setor.
Dentre as características dos conselhos de saúde as mais importantes são:
(...) o fato de ser o setor de políticas públicas participativas mais bem
institucionalizado no Brasil - nesse momento, com presença em 98% dos
municípios brasileiros; o fato dos conselhos serem institucionalizados por
força de legislação nacional nas três instâncias da federação (União,
Estados e Municípios), que lhe conferem maior grau de institucionalidade
formal dentre as experiências participativas mencionadas; de possuírem
competência deliberativa [...] ; de constituírem uma forma de participação
que funciona de maneira regular e contínua [...] ; e serem compostos, na
maioria das vezes, por representantes da sociedade civil organizada [...];
(AVRITZER, 2006 p. 25).

Como

afirma

COSTA

(2009),

com

a

Declaração

de Alma-Ata 1,

foi

estabelecido o direito à saúde e a importância da participação social. Nesse sentido,
compreende-se a saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social e não
simplesmente pelo fato do cidadão não estar acometido de uma doença ou mesmo
uma enfermidade. Portanto, depreende-se que a saúde é um direito fundamental e
deve ser realizada no mais alto padrão, sendo compartilhado por outros setores
sociais e econômicos, bem como o de saúde.
Diante disso, o estudo possui significativa relevância pelo fato de que tem
como objetivo reconhecer e analisar como o Conselho Municipal de Saúde de Volta
Redonda tem realizado o controle sobre as políticas públicas de saúde do município
1

-'-Conferência I nternacional

sobre cuidados primários de saúde Alma-Ata,

URSS, 6-12 de setembro de 1978. A

Conferência incentivou a ação internacional e nacional, urgente e eficaz, para que os cuidados de saúde
primários sejam desenvolvidos e aplicados em todo o mundo, particularmente nos países em desenvolvimento,
num espírito de cooperação técnica, em consonância com a nova ordem econômica internacional. Disponível
•
em:< http:f /www.saudepublica.web.pt/OS-promocaosaudefDec_Alma-Ata.htm>
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e identificar qual o potencial deliberativo deste no que concerne às políticas públicas
de saúde.
No aspecto científico, o estudo busca contribuir para a literatura sobre a
relação entre a participação social que se manifesta pelo Conselho Municipal de
Saúde do município de Volta Redonda, tornando-se um referencial para outras
pesquisas sobre este tema.
Em termos práticos o estudo é relevante para a cidade de Volta Redonda,
visto que sistematiza o conhecimento sobre a cidade, a comunidade e a forma de
gestão das políticas na saúde implantadas, contribuindo, assim, para melhorar a
coordenação de futuros trabalhos.
Desta forma, o presente trabalho buscou investigar uma realidade específica
para contribuir com a discussão, especialmente as voltadas para a promoção da
saúde haja vista sua importância para o bem-estar da população.
Sendo assim, temos como objeto de estudo o Conselho Municipal de Saúde
de Volta Redonda, buscando responder a seguinte questão: O CMSNR

tem

efetivamente poder de fiscalização e de deliberação frente às políticas públicas de
saúde implementadas no município?
Desta forma, visando responder a essa indagação, o presente trabalho tem
como objetivo geral reconhecer e analisar como o Conselho Municipal de Saúde de
Volta Redonda tem realizado a fiscalização sobre as políticas públicas de saúde do
município e identificar qual o seu potencial deliberativo. Para tanto, temos os
seguintes objetivos específicos:
a)

Analisar o papel do Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda
na

perspectiva

de

sua

relevância

institucional

como

órgão

fiscalizador, de promoção e deliberação das políticas públicas na
área da saúde;
b)

Caracterizar como se processa a atuação do Conselho no processo
de fiscalização das políticas públicas de saúde do município;

c)

Investigar como se processa o poder deliberativo do CMSNR;

d)

Analisar se as deliberações do Conselho têm legitimidade diante do
poder público.

o presente

trabalho está estruturado além dessa introdução em sete seções.

A segunda dá início ao referencial destacando a importância da democracia e da
participação social e seus mecanismos institucionais, em seguida discute-se a
gestão

social

como

desdobramento

da participação,

a seguir

aborda-se

o

surgimento dos Conselhos Gestores no Brasil, depois é feito um breve histórico da
saúde pública em nosso país e para finalizar o referencial abordamos a questão do
Conselho Municipal de Saúde, que é o objeto de pesquisa do presente trabalho. Na
terceira seção iremos descrever a metodologia usada na pesquisa, na quarta
abordaremos a saúde de Volta Redonda, na quinta o CMSNR e as análises da
pesquisa, na sexta concluiremos~ na sétima estão as referências bibliográficas e por
fim na oitava estão os anexos.

2.

-

,

FUNDAMENTAÇAO TEORICA

2.1 Participação Social e Democracia

A temática participação no Brasil tem suas origens nas lutas no período
colonial travadas

contra a metrópole, contra a escravidão

e também

as do

sindicalismo no início do século passado. Entretanto, a participação dos cidadãos
nos processos de gestão das políticas públicas começou a emergir na década de
1980, via reivindicações de movimentos sociais, comunidades eclesiais de base,
sindicatos

oposicionistas,

funcionalismo

categorias e as associações

público

representado

de moradores (GOHN,

2007

por

algumas

apud ALMEIDA

e

CABRAL, 2012).
A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, diversas
formas de experiências participativas surgiram no Brasil, nesse sentido é tema de
estudos e reflexões, que visam entender esses espaços como novas associações
políticas que têm como compromisso uma sociedade verdadeiramente democrática
(Bobbio, 1987 apud LUCHMANN, 2006).
Sendo assim pode-se dizer que a criação e a expansão
participativos como os Conselhos Gestores e o Orçamento

de espaços

Participativo2, são

mecanismos de participação de grande importância para que se atinja

::o

orçamento partlcipativo é um Importante Instrumento de cQmplementação da democracia representativa, pOISpermite que o cidadão debata e defina os destinos de
uma Cidade. Nele. a população decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos do orçamento da prefeitura.
Além disso ele estimula o exercícIo da cidadania, o compromisso da popuiação com o oem público e a co-responsabilização entre governo e sociedade sobre a gestão
da Cidade Disponível em <http I/www.portaldatransparencia.gov.br/controleSociaIlOrcamentoParticipativo.asp>

Transparência, a publicdade e o controle social que não foram cumpridos com a
democracia, (Bobbio, 1987 apud LUCHMANN, 2006).
Conforme Galante (2006) a participação é vista no Brasil como um dos pilares
do Estado Democrático de Direito e que vem trilhando um longo caminho de lutas
para que a democracia se estabeleça de fato.
Para Amorim (p.366, 2007), "a participação
um pressuposto
das organizações

decisivo para o fortalecimento

da população constitui

das instituições

políticas e

sociais, uma vez que favorece a competência

cívica e a

eficácia política, conceitos

que se referem à capacidade

do indivíduo de

influenciar o processo decisório".

Seguindo a mesma linha de raciocínio, na qual a democracia somente será
efetivada de fato via uma maior participação da sociedade, GONH (2004) reforça a
ideia de que uma sociedade democrática só pode ser alcançada por meio da
participação dos cidadãos bem como de grupos sociais organizados.
Para a referida autora os Conselhos Gestores são exemplos dessas novas
instituições de participação, mas ressalta que tal participação deve ser ativa,
valorizando as vivências e experiências de cada cidadão que deles fazem parte e
não simplesmente vê-los como sujeitos incapazes de participarem dos processos
decisórios, reforçando o pragmatismo governamental.

o

pragmatismo

s.e alimenta de índices estatísticos

alimenta-se

de táticas imediatistas

acumulada

via

processos

e busca do lucro e não da experiência

participativos.

O

pragmatismo

construção de alternativas porque ele é imobilizador,
A única saída é a espera:

e não da experiência,

que façam

não

leva

à

não apresenta saídas.

por nós. Ele não preconiza

a

participação, congela-a (GONH, p. 24, 2004).

Conforme Luchmann (2006) o discurso sobre a democracia que se deseja e
que é possível vem passando por unl caminho com certos obstáculos e marcado por
discussões acerca dos sentidos da participação. Para a autora, surgiu no país uma
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demanda por participação, que partiu do campo movimentalista, dos partidos de
esquerda,

dos setores acadêmicos

e de diversas

entidades

profissionais

e

representativas, acreditando numa divisão de poder entre o Estado e a sociedade
civil na condução das políticas públicas.
É nesse cenário que surgem diversas experiências participativas no campo da
gestão das políticas públicas no Brasil, principalmente em nível municipal, sendo os
Conselhos Gestores de Políticas Públicas como os de Saúde, Assistência Social, da
Criança e do Adolescente assim como o Orçamento Participativo os principais
exemplos dessas experiências no país (Luchmann, 2006).
Segundo Lock (2004), como princípio constitucional, a participação acontece
quando o indivíduo deixa de lado o interesse individual e busca o interesse comum,
buscando atingir os objetivos tanto por vias administrativas como judiciais. Isto é, o
direito de participação política, de tomar as decisões de forma coletiva, enfim
compartilhando a gestão da coisa pública cuja finalidade maior é o bem comum.
Em seu artigo 1

0

a CF/88 estabelece que "o poder emana do povo".

Prescreve certos princípios de governo como a democracia representativa, que em
sua essência é aquela que por meio do voto o povo legitima os seus representantes
para representarem sua vontade e a democracia deliberativa que consiste na
participação da sociedade civil organizada nos processos políticos do governo
(LOCK,2004).
Segundo Lucas (1985 apud Melo 2009), a participação se manifesta de duas
formas: o cidadão não participa do processo, só toma conhecimento do que foi
decidido pelo poder público. A outra é o indivíduo participar ativamente de processos
que envolvem questões públicas e reivindicar sua participação nos processos
decisórios finais.
Diante disso, o desenho institucional dos Conselhos Gestores se enquadra na
segunda forma, uma vez que são canais de participação que envolvem a sociedade
e o poder público no processo de articulações das políticas públicas.
A participação social nos processos de políticas públicas é muito importante
para o regime democrático moderno, pois introduz uma nova perspectiva ao mesmo.
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Ela seria fundamental

para o surgimento de indivíduos conscientes

e mais

envolvidos, exercendo de fato a sua cidadania, "seria a instância fundamental na
construção de indivíduos conscientes e atuantes, visto que é nesse nível que ocorre
o pleno desenvolvimento da prática participativa e da educação para a cidadania"
(SILVA, 2003, p.301 apud MELO, 2009).
Os canais de participação são instâncias institucionais por meio das quais se
realiza uma efetiva e direta interlocução entre o poder público e a sociedade civil
para formulação e controle das políticas públicas. Esses canais são legitimados por
normas e regulamentos criados pelos próprios representantes (TEIXEIRA, 2000, p.
298 apud BRASIL, 2005).

A participação manifestada por meio de canais institucionais são formas
ampliadas de participação política. Nesse sentido há um caráter híbrido, pois,
envolve uma divisão de processos deliberativos entre representantes estatais e da
sociedade civil. Ela também pode ser visualizada como um equilíbrio de articulação
entre a democracia direta e a democracia participativa que se manifestam na
repartição da soberania como na associação de elementos de participação e
delegação (AVRITZER e PEREIRA, 2002 apud BRASIL, 2005).
Discutir participação exige-se articular a democracia com eficácia, onde a
primeira é condição para que os resultados de fato aconteçam. Porém há uma
variação nesse poder de articulação, quando são consideradas variáveis como: tipos
de governos e o poder de manifestação da sociedade civil organizada (TATAGIBA,
2002 apud BRASIL, 2005).
Na seção seguinte será abordado a Gestão Social, que é de fundamental
importância para a concretização da democracia participativa, uma vez que a gestão
social se traduz na vocalização e no protagonismo da sociedade na gestão res
pública. Como não há consenso quanto ao conceito de gestão social veremos visões
de diferentes autores.
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2.2 Gestão social

A partir da década de 90, houve um aumento da participação social na gestão
das políticas públicas, principalmente com a instituição dos conselhos gestores e da
elaboração dos planos de atenção municipal. Tais políticas são vistas como meios
que fortalecem a descentralização visando garantir os interesses da população.
Dessa maneira surgem novos atores na gestão dos serviços públicos com funções
compartilhadas, dando um novo significado às relações de poder a fim de assegurar
o acesso e a garantia de direitos sociais (COMERLATTO et aI, 2007).

o que merece destaque

nesse processo de democratização e participação foi

a maior autonomia dos municípios a partir do processo de descentralização política,
havendo uma transferência de poder do nível federal para os municipais. Medida
essa que pode ser percebida como uma alternativa de reorganizar o aparelho do
Estado e não para limitá-lo e sim para torná-lo mais célere e ativo, tornando a gestão
mais democrática, criando novas instituições de poder e alterando as relações entre
Estado e sociedade (JUNQUEIRA, 1999 apud COMERLATTO et a/2007).
Define-se, assim, um novo ordenamento político para constituir novas táticas
para melhorar a relação entre o~ diversos setores das políticas públicas, as
organizações e os cidadãos, isso fundamentado pela democracia, autonomia e
participação (op. cit).
Desta forma, discutir gestão social é falar sobre a gestão das ações sociais
públicas. A gestão do social é a gestão dos anseios e interesses da sociedade.
Nesse sentido, a política social, programas e projetos são meios e respostas para
atender às suas demandas. O Estado define quais são as políticas públicas
prioritárias, mas essas nascem na sociedade, por isso estão sendo disputadas
frequentemente (CARVALHO, 1999).
Elas penetram na agenda do Estado e se tornam vocalizadas por grupos e
movimentos da sociedade, que com suas forças as fazem adentrar no cenário
político, logo a gestão social tem o comprometimento de assegurar o acesso a bens,
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serviços e riquezas à sociedade, isso por meio de políticas e programas públicos
(op.cit).
Para França Filho (2008), a gestão social diz respeito ao que é concebido em
área púbica, sendo estatal ou societária, ou rllesmo na junção das duas que é
representada na associação entre Estado e sociedade. Nesse sentido o aspecto
político é de fundamental importância, uma vez que não permite sua restrição ao
governo. A gestão social pressupõe a princípio uma ação política por parte das
organizações com a finalidade de funcionarem em espaços públicos.
Tenório (2005) em seu texto (RE) Visitando o conceito de Gestão Social,
afirma que o conceito de gestão social tem sido associado a estudos e práticas
relacionados à gestão de políticas sociais, de ONG's, de combate a situações de
pobreza

bem

participativa

como

ambientas,

na formulação

negligenciando

uma gestão

democrática

e

das políticas públicas ou nas relações de modo

produtivo.
Para o referido autor, o novo conceito de gestão social refere-se a um
processo gerencial dialógico, no qual o poder de decisão é dividido entre todos que
participam da ação. O adjetivo social que dá qualidade ao substantivo gestão será
considerado como um espaço onde todos possam falar e sejam livres de qualquer
forma de repreensão, fortalecendo assim as relações sociais.
Para Saraiva e Tenório, (2006) está havendo uma confusão com o tema
gestão social, uma vez que este está sendo usado como sinônimo de gestão de
políticas públicas e/ou programas sociais. Para os autores, a gestão pública está
relacionada às ações que são implementadas pelos governos visando atender aos
interesses da sociedade, de modo que o mercado não seja excluído, mas seja
considerado uma parte da sociedade.
Nesse sentido, a qualificação gestão social somaria valores democráticos à
gestão pública, uma vez que essa deveria agir segundo a soberania popular, isto é,
por meio de ações compartilhadas de modo dialógico. A gestão social não pode ser
somente a prática de uma gestão pública dedicada a solucionar problemas sociais,
como muitos acreditam, mas uma prática gerencial, na qual a sociedade participe
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dos processos de planejamento e implementação das políticas públicas." Não basta
agir para o social, mas agir com o social. Gestão Pública é o fim e gestão social é o
meio" (Saraiva e Tenório, p. 129)
A gestão social está próxima de um procedimento
atitudes

possui caráter "intersubjuntivo",

onde a primazia das

ou seja, os próprios

sujeitos que têm

interesse na decisão, são os mesmo que participam do processo decisório. A gestão
social

é

a

gerenciamento

substituição

da

"gestão

tecnoburocrática,

monológica,

por

um

mais participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido

por meio de diferentes

sujeitos sociais" (Tenório, 2002 p.125). Sendo assim, a

gestão social é uma gestão pública que tem como finalidade o interesse público,
assegurando a todos os envolvidos o direito a falarem (op. cit).
Para Paula (2005),

nas últimas décadas

envolver mais no processo de democratização

os brasileiros

passaram

a se

do Brasil, visando uma reforma do

Estado e a construção de uma gestão pública que seja capaz de torná-lo mais
permeável aos interesses da sociedade, mais comprometido com o interesse público
e que seja eficiente na condução econômica bem como dos serviços púbncos.
A gestão

social nos últimos anos vem ganhando

muita visibilidade)

na

academia e principalmente em "termos midiáticos." Porém, é importante atentar para
não banalizar

o termo,

uma vez que esse está tendo diversas

interpretações,

dependendo de um conceito mais preciso. "Tudo que não é gestão tradicional passa
então a ser visto como gestão social" (FRANÇA FILHO, 2008 p. 27).
Fischer (2002, p.29), citado por Oliveira et ai (2010), entende a gestão social
como a "gestão do desenvolvimento

social", desenvolvida em um ambiente "reflexivo

das práticas

constituído

sentido,

e do conhecimento

a gestão

social também

por múltiplas

é considerada

disciplinas".

por ela uma "proposta

Nesse
pré-

paradigmática".
Para Oliveira et ai (2010), baseados na literatura brasileira que trata das áreas
de administração

pública e gestão social, esses chegaram a conclusão de que há

um consenso entre os diversos autores de que o conceito de gestão social ainda
está sendo construído.
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Na seção seguinte abordaremos a questão dos Conselhos Gestores de
Políticas

Públicas,

que

são

considerados

como

importante

inovação

institucionalizada na CF/88, uma vez que são mecanismos de participação que
conferem à sociedade o poder de vocalização quanto às políticas públicas do país.

2.3 Conselhos Gestores

Para Raichelis (2000), os Conselhos Gestores no Brasil surgiram a partir dos
processos de luta contra a ditadura militar e pelo movimento de democratização do
Estado e da sociedade nos anos de 1980, chegando à Constituinte e sendo
recepcionados

pela

CF/88,

"como

mecanismos

democratizadores

e

descentralizadores" .
Segundo Alebrant (2003), nos anos 90, houve uma consolidação do processo
constituinte nas três esferas governamentais do Brasil e que se tornou um marco da
história do nosso país, e foi nesse contexto que surgiram os Conselhos Municipais,
que foram incorporados como instâncias de participação da sociedade civil na
gestão pública pelas leis orgânicas, que tiveram grandes avanços em muitos casos
quando comparadas com as constituições estadual e federal.
Para Gonh (2001), os Conselhos gestores são canais de participação nos
quais há a articulação entre representantes do poder público e da população em
ações

que se referem

à gestão

dos bens públicos.

Para a autora,

sua

institucionalização integra, no início do novo milênio, uma das maiores novidades no
que tange às políticas públicas.
Os Conselhos gestores são espaços de mediação entre o Estado e a
sociedade. Logo, são mecanismos institucionais de participação que inovam na
relação Estado e sociedade à medida que favorecem a participação de uma
pluralidade de segmentos sociais na formulação das políticas públicas, porém, a
autora ressalta a incipiência dos conselhos e os problemas em sua estruturação e
funcionamento (GONH, 2001). ·
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Os Conselhos Gestores fazem parte da nova estrutura recente do Estado
brasileiro servindo como mecanismos para implementação de políticas e programas
públicos, principalmente na área social. A formação institucional dos conselhos
permite a representação paritária de interesses entre a sociedade e o Estado, o que
contribui para um alargamento da relação entre formuladores e envolvidos na
localidade, que são os "beneficiários" das políticas públicas (FREITAS e tal, 2012).
Desta forma os conselhos trazem a ideia de que a participação pode
contribuir para melhores resultados das políticas públicas, contribuindo para o
fortalecimento da gestão pública descentralizada (FREITAS e tal, 2012).
Para Caccia (2000), o surgimento dos Conselhos se deu a partir de pressão
da sociedade, no contexto da CF/88. Nesse sentido, os Conselhos são espaços
públicos, onde diferentes atores sociais visam partilhar recursos, riquezas e
políticas.
Diversas foram as instituições participativas que se multiplicaram no Brasil
após sua democratização, mas as que mais se destacaram foram o orçamento
participativo e os Conselhos de políticas públicas. Esses são resultados das
legislações específicas que regulamentaram os artigos da CF/88 que versam sobre
as áreas de saúde, assistência social, criança e adolescente bem como as
referentes às políticas urbanas (AVRITZER, 2006).
De acordo com a área de atuação dos conselhos a legislação estabeleceu
formas de participações diferentes, mas a partir da década de 90, todas essas
formas ficaram conhecidas como conselhos, que são definidos como "instituições
híbridas" por apresentarem em suas composições representantes do executivo e da
sociedade civil (AVRITZER, 2006).
Em todas as áreas que têm conselho, o formato institucional é definido por
legislação local, mesmo que para sua elaboração os parâmetros venham de
legislação federal.

Para todos adota-se a paridade como princípio, variando tal

paridade de acordo com cada área temática, no caso do Conselho de saúde os
usuários ocupam metade da representação (op. cit.).
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Conforme
função

Pereira (2007) os Conselhos

de intensas

sociedade

mobilizações

de políticas públicas surgiram em

de segmento

populares

civil, bem como de órgãos representantes

e organizações

da

de classes, como a OAB

(Ordem dos Advogados do Brasil), o IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil), a Igreja
progressista e os estudiosos do período da reforma constitucional de 1998. Nesse
sentido, a CF/88 inovou ao introduzir em seu texto a aprovação dos Conselhos
Gestores como mecanismos concretos para o exercício da cidadania por meio da
democracia participativa.
Para

Pereira

(2007

apud Teixeira

p. 102), os conselhos

podem

ser

considerados como:
"resultado de um processo de discussão pública que ocorre a partir dos
anos 80 e que se consolida no final dessa década, sobretudo em relação as
grandes áreas das políticas públicas: saúde, educação, assistência social,
criança e adolescente" ( PEREIRA, 2007, p. 102).

Apesar dos grandes avanços conquistados pela sociedade civil no que
concerne

à sua participação

no processo

de democratização

quanto às

decisões dos gestores de políticas públicas que são tomadas via Conselhos, a
realidade que hoje se apresenta para nós ainda é, de instituições que são
utilizadas como mero discurso de participação, quando na verdade são espaços
utilizados para a cooptação e manipulação exercidos por políticos, prefeitos e os
tecnocratas locais (ALLEBRANT, 2003).
Por serem instituídos em âmbito federal, tornou-se

uma obrigatoriedade

a

criação dos Conselhos Gestores nos três níveis da federação como condição para o
repasse de recursos financeiros para Estados e municípios. Desta forma houve uma
proliferação de conselhos pelo país como mecanismos institucionais, sendo alguns
temáticos como os da área de saúde, assistência social, criança e adolescente, e
deliberativos

que além de formular tem o poder de decisão quanto às políticas

públicas (GONH, 2001; TATAGIBA, 2002 apud ROCHA, 2009).
A paridade em suas composições entre governo e sociedade e a autonomia
em relação ao governo são características

comuns a esses conselhos, apesar de
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serem vinculados a órgãos públicos (GONH, 2001; TATAGIBA, 2002 apud ROCHA,
2009).
Apesar

da

paridade

de

representação

entre

sociedade

e Estado,

os

Conselhos Gestores não estão livres de manobras e discordâncias, uma vez que há
a preponderância

da defesa de interesses particulares. Isso é mais perceptível em

nível local, onde há proximidade
tradicionais

impregnadas

dos atores sociais ajustando formas e culturas

de ações clientelistas

e patrimonialistas

(GONH, 2002

apud ROCHA, 2009).
Portanto, para que os Conselhos exerçam de fato seu papel e atinjam seu
objetivo, é preciso que analisemos a presença de variáveis essenciais para o seu
processo de criação e funcionamento, quais sejam:

"a natureza consultiva ou deliberativa; a paridade na sua constituição; o
conselho como instrumento de aperfeiçoamento da democracia; o conselho
como espaço de representação ou de participação; a autonomia do
conselho no seu funcionamento; a efetividade e eficácia dos conselhos; a
publicização
do conselho;
e a capacitação
dos conselheiros"
(ALLEBRANDT, 2003, p. 4 ).

Conforme Teixeira (2000), citado por Allebrandt

(2003), os Conselhos são

órgãos públicos, que são criados por lei e que atuam mediante regulamentos que
são aprovados pelo seu plenário e referendados
maioria

das vezes tem caráter

obrigatório

pelo poder executivo e que na

definido

em lei, condicionando

sua

existência ao repasse de recursos pelos dois outros níveis de governo, ou seja, sua
não existência penaliza os municípios quanto ao recebimento desses recursos.
Teixeira (2000, p. 103) concebe "os conselhos como estruturas de uma nova
institucionalidade

no país" que envolve partilhar espaços de deliberação

Estado e a sociedade civil.

entre o
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(...) esse processo se insere num movimento maior de constituição de
uma esfera pública que poderia ser melhor (sic) caracterizada como
esfera pública ampliada, uma vez que é uma extensão do Estado até
a sociedade através da representação desta regida por critérios
diferenciados da representação parlamentar ou mesmo sindical.
Estamos entendendo esfera pública como espaço de interação entre
Estado e sociedade inserido nas instituições estatais[ ...]. Estes são
espaços autônomos que captam os ecos dos problemas sociais nas
esferas privadas, os condensam e transmitem para a cena pública.
Não se pode considerar estas esferas públicas como não-estatais,
pois há uma vinculação institucional dos Conselhos ao aparelho de
Estado (TEIXEIRA, 2000 apud, ALLEBRANDT, 2003).

Para Oliveira (2009), os Conselhos

têm um desafio duplo: participar

no

processo de formulação e implementação de políticas públicas, bem como orientar e
fiscalizar as ações do poder público e aun1entar de forma qualitativa a participação,
utilizando espaços nos quais as relações sejam dialógicas e haja uma composição
equilibrada de atores diversos. Em síntese, esse duplo desafio se traduz em novas
formas de conduzir processos coletivos incentivando o pacto social e a "deliberação"
pública.
Na próxima seção faremos um breve histórico da trajetória da saúde no Brasil,
fazendo uma descrição dos principais movimentos que colaboraram para o modelo
de saúde vigente em nosso país, ou seja, o Sistema Único de Saúde, que foi
institucionalizado

na década de 90. Abordaremos

em seguida os conselhos

de

saúde, que são mecanismos institucionais que surgiram no mesmo período, como
novos canais de participação social.

2.4 Trajetória histórica da saúde no Brasil

A Lei Eloy Chaves, é considerada o marco inicial do Sistema Brasileiro de
proteção social, pois, foi a partir de sua promulgação
sistema de caixas de aposentadorias
empresas

ferroviárias,

em 1923, que foi criado o

e pensões (CAPs) para empregados

sendo expandido

das

mais tarde a outros setores produtivos.

Diante disso equipara-se ao Uruguai, Argentina, e Chile no que concerne a proteção
ao trabalho na América Latina (F.LEURY e ROSÂNGELA, 2004).
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o

financiamento das CAP's era feito pela União, pelas empresas e pelos

empregados. Sua organização se dava por meio de empresas, de tal forma que só
os grandes estabelecimentos possuíam recursos para mantê-Ias. Seus presidentes
eram nomeados pelo presidente da república e patrões e empregados tinham uma
participação paritária da administração (BRAVO, 2001).
Quanto aos benefícios, estes eram proporcionais às contribuições e foram
previstos

os

seguintes:"

assistência

médica-curativa

e

fornecimento

de

medicamentos; aposentadoria por tempo de serviço, velhice e invalidez, pensão
para os dependentes e auxílio funeral "(BRAVO, 2001 p.3).
Com a Revolução no ano de 1930 e com a ditadura instituída pelo Estado
Novo (1937-1945), emergiu uma nova ·coligação política, que assumiu o poder sendo
liderada por Getulio Vargas, que tinha como meta proporcionar a "modernização
pelo alto", por meio de um Estado intervencionista e dirigente do processo de
industrialização (FLEURY e ROSÂNGELA, 2004).
Diante do novo objetivo da política da previdência social, o governo deu início
à reorganização, centralizando a gestão no próprio Estado. Tal centralização se deu
por meio do decreto nO22.872, de 29 de junho de 1933, que tratava da criação do
primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que foi o dos Marítimos, que
surgiu em função da fusão de todas as caixas de aposentadorias e pensões das
empresas marítimas, (op. cit.).
Os IAPs, que foram

implantados

no período de 1931 a 1938, não

consideravam a prestação de serviços de assistência médica como sendo de direito
de todos, uma vez que atuavam por meio dos segmentos profissionais. Diante disso,
somente os trabalhadores com vínculo empregatício ao mercado é que teriam esses
direitos assegurados (COSTA, 2006).
A política de saúde que foi elaborada nesse período tinha abrangência
nacional e era organizada em dois subsetores: o de saúde pública e o de medicina
previdenciária. O primeiro predominou até meados dos anos 60 e concentrou-se na
criação de poucas condições sanitárias para as populações urbanas e quase nada
•

para as do campo, (BRAVO, 2001).
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Em 1945 Vargas perde o poder e assume Eurico Gaspar Dutra e há em 1946
a promulgação de uma nova Constituição. Começa então um período de 19 anos de
experiência democrática. A saúde Pública, mesmo trazendo heranças dos aparatos
estatais que foram construídos
passou a ter uma estrutura

durante os 15 anos do primeiro governo Vargas,
centralizada

com uma variedade

de programas

e

serviços verticalizados cujo objetivo era implementar campanhas e ações sanitárias
(LIMA et ai, 2005).
Mesmo

com limites,

nesse período

o debate

sobre a saúde pública e

assistência médica foram realizados em um ambiente mais democrático,
por

"disputas

republicanos,

político-partidárias,
liberdade

eleições

livres,

de imprensa e organização

funcionamento

dos

e demandas

marcado
poderes

por direitos e

incorporação" (LIMA et ai, 2005, p.46).
No ano de 1953 é criado o Ministério da Saúde (MS), que até então era
vinculado a pasta da educação, ocorrendo assim essa separação. A criação do MS
foi caracterizada pelo processo de maior responsabilidade

e centralidade da política

de saúde no governo federal. Porém, o sistema de previdência só foi unificado de
forma concreta no governo militar, quando houve a implementação da Lei Orgânica
Social (LOS) de 1960, que foi aprovada no governo de Getúlio Vargas, mas que não
foi implementada até 1965 e em 1966 foi criado o Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), que ampliou os benefícios de assistência médica aos trabalhadores
formalmente empregados (COSTA, 2006).
Após 1964 os governos militares colocaram a previdência
regime centralizador.
INPS, eliminado

Como conseqüência,

assim os trabalhadores

década de 1970, os empregados

brasileira sob o

unificou-se o sistema com a criação do
de sua administração.

domésticos,

os autônomos

Em meados da

e os trabalhadores

rurais também são incorporados, (FLEURY e ROSÂNGELA, 2004).
No período de 1964 a 1974 o Sistema nacional implantado

no Brasil no

regime militar foi marcado pelo "predomino financeiro das instituições previdenciárias
e

pela

hegemonia

de

uma

burocracia

técnica

mercantilização da saúde" (ESCORE
L, 2005 p.60) .
•

que

atuava

no

sentido

da
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Devido à centralidade de poder inerente ao período e com a supressão da
participação

da sociedade

no debate

implantação

de reformas institucionais

político,

esse cenário

contribuiu

para a

que afetaram muito a saúde pública e a

medicina previdenciária. A saúde pública foi relegada a segundo plano, o que se via
era uma máquina

ineficiente

e conservadora,

com campanhas

com resultados

mínimos (ESCOREL, 2005).
Nesse sentido, com o processo de unificação dos IAPs no Instituto Nacional
de Previdência
contribuições
aposentadorias,

Social (INPS),
previdenciárias
pensões

em 1966, esse passou
bem

como

e a assistência

ficou

a concentrar

responsável

médica

de todos

pela

todas as

gestão

das

os trabalhadores

formalmente empregados, apesar de excluir os trabalhadores rurais e os que viviam
na informalidade (op. cil).
Conforme Santos (1979), esse cenário da política econômico-social

pode ser

explicado com o conceito de cidadania regulada, que para o referido autor seria o
seguinte:
(...) são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se
encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e
definidas em lei. Tornam-se pré-cidadãos, todos os trabalhadores da área
rural, que fazem parte ativa do processo produtivo e, não obstante,
desempenham ocupações difusas para efeito legal; assim como seriam précidadãos todos os trabalhadores urbanos em igual condição, isto é, cujas
ocupações não tenham sido reguladas por lei (SANTOS, p. 75, 1979).

Nesse contexto, em 1974, foi criado o Ministério da previdência e Assistência
Social (MPAS) que tinha como finalidade tratar das políticas públicas referentes a
previdência e assistência social e da saúde. Já no ano de 1977, foi criado o Sistema
Nacional

de Previdência

Funabem,

instituições

e Assistência

dedicadas

Social, integrando

à assistência

também

a LBA e a

social (FLEURY e ROSÂNGELA,

2004).
No início da década de 80 o país passava por problemas na política e ao
mesmo

tempo

reivindicações

mais
por

uma

maior

crise

da

cobertura

Previdência
assistencial,

Social
que

emergia

beneficiasse

diante
os

das
novos

segurados, contexto que contribuiu para novas propostas. Uma das primeiras veio a
partir da Conferência

de Alma-Ata

(1978), na qual havia recomendações

para
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estender a cobertura dos serviços públicos de atenção primária às populações
carentes, isso com a comunidade participando no nível local (LABRA, 2008).
Os novos planos consolidados na saúde demonstram, de modo extraordinário
a articulação das lutas "no plano sociopolítico e cultural", que visavam ampliar os
direitos de cidadania a todos transformando o modelo assistêncial e sanitário, isso
até a proposta do SUS chegar à Assembléia Constituinte de 1988 (LABRA, 2008).
E em 1986, com a realização da VIII Conferência de Saúde, houve a
aprovação do conceito de saúde como um direito do cidadão, nessa mesma ocasião
foram traçados os fundamentos do SUS, que previam a coordenação, a integração e
a transferência de recursos entre as instituições de saúde dos três níveis da
federação e foram essas mudanças administrativas que serviram de base para a
construção do SUS. Logo após a Assembléia Constituinte (1987-1988), a reforma do
movimento sanitarista3 foi aprovada apesar das pressões do setor privado (op. cit).
A CF/88, inovou ao trazer novos fundamentos para a participação dos
cidadãos nos processos decisórios do governo:
"a participação 'direta', mediante sufrágio, para escolha dos representantes
do povo a cargos eletivos e para fins de plebiscito e referendo; e 'indireta,
através de ação popular e da participação da comunidade na gestão da
Seguridade Social, que constitucionalmente compreende Previdência,
Assistência e Saúde, com o propósito de garantir o caráter democrático da
tomada de decisões" (CF/88, artigos 194 e 198 apud LABRA, 2005).

Como conseqüência do que foi estabelecido na CF/88, no ano de 1990 foram
promulgadas as duas leis basilares do SUS: a de nO8.080 e a de nO8.142. Essa
última dispõe, sobre como a comunidade pode participar do processo de gestão em
cada esfera de governo, em duas instituições colegiadas: a Conferência de Saúde e
o Conselho de Saúde (CS). Quanto ao CS, a Lei N° 8.142 diz o seguinte: (...) "a
representação dos usuários nos Conselhos e Conferências4 será paritária em
Esse movimento social consolidou-se na 8a Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela
primeira vez, mais de cinco mil representantes de todos os seguimentos da sociedade civil discutiram
um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda
popular, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Disponível em:
<http://bvsarouca.icict.fiocruz.br/sanitarista05.html> .

3

Convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde, as
Conferências têm como objetivos principais avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a
formulação da política de saúde nos três níveis de gestão. Isso significa dizer que as deliberações

4
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(Art. 1°, inc. 4° Lei 8.142/90 apud

relação ao conjunto dos demais segmentos".
LABRA, 2005).
Como resposta

à mobilização

processo de descentralização

da sociedade

civil, a CF/88 incentivou

o

da gestão das políticas públicas e estabeleceu

a

participação da sociedade civil, nos processos decisórios. Com a regulamentação
das

normas

constitucionais

surgiram

novos

arranjos

institucionais,

como

as

conferências e os conselhos gestores, que serviram de canal de influência de uma
pluralidade de atores sociais nas instituições políticas (STRAEN et ai, 2006).
Em seus artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, estão inseridas
as propostas originais da reforma sanitária, que foram resumidas na VIII Conferência
Nacional de Saúde que ocorreu em 1986, no modelo do Sistema Único de Saúde
(SUS), que é regulamentado pelas leis Orgânicas da Saúde 8.080/90 e a 8.142/90,
as quais preconizam

as diretrizes do sistema bem como sua operacionalização.

Nesse sentido pode-se dizer que com o SUS a saúde "emerge como questão de
cidadania e a participação

social como condição essencial para o seu exercício"

(COTTA et ai, 2008).
O Movimento

Sanitarista

postulava a instituição do direito à saúde como

sendo este intrínseco à pessoa, sendo assim, aplicável à toda população brasileira,
independente de vínculo trabalhista. As reivindicações deste movimento ganharam
força com as propostas elaboradas pela OMS (Organização
pela

OPAS

(Organização

fundações empresariais

Pan-Americana

de

Saúde)

Mundial da Saúde) e

e disseminadas

pelas

como a Kellogs e a Ford, que faziam pressão para que

governos tanto de países desenvolvidos

como em desenvolvimento

garantissem a

devida atenção primária à saúde (CARVALHO, 2001 apud COSTA, 2006).
Apesar

da importância

das

reformas

dos serviços

na área da saúde

dependerem do apoio da mobilização social para que tenham bons resultados, o que
se assistiu foi uma reforma impulsionada por um grupo mais restrito de militantes do
Movimento Sanitarista uma década antes do acréscimo dos serviços de saúde a
CF/88, que os institucionalizaram

como sendo direitos dos cidadãos. Em 1990 com a

das Conferências devem servir para orientar os governos na elaboração dos planos de saúde e na
definição de ações que sejam prioritá'rias nos âmbitos estadual, municipal e nacional. Disponível em:
< http://conselho.saude.gov.br/14cns/h
istorias. htm I>.
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criação do SUS (Sistema Único de Saúde) a reforma foi institucionalizada (FLEURY,
2011 ).
A princípio as reivindicações por melhores condições de proteção social
tinham como principal objetivo ampliar o rol de direitos sociais como parte do
processo

da passagem

para

um

regime

político

democrático.

Porém,

a

particularidade do movimento sanitarista ao propor uma nova política social e a sua
forte aproximação com o Estado e a sociedade num momento de transição de um
governo autoritário para uma democracia, tudo isso colaborou para que novas
características como, pensões, saúde e assistência, fossem acrescentadas ao
sistema de seguridade social brasileiro (ap.eit).
Segundo Fleury (2011), esse novo modelo institucional de seguridade tem
como principais características a universalidade da cobertura, o reconhecimento dos
direito sociais, a determinação dos diretos do Estado para promoção dos serviços de
saúde, a regulamentação para os prestadores de saúde da área privada em
consonância com os interesses públicos e não com os de mercados e de uma
gestão descentralizada na qual participem Estado e sociedade.
Na próxima seção faremos uma análise dos Conselhos Municipais de Saúde,
descrevendo o contexto em que surgiram no Brasil, bem como analisando o seu
potencial institucional como mecanismo de participação

social, fiscalização

e

formulação das políticas públicas de saúde.

2.5 Conselho Municipal de Saúde

Dentre os vários dispositivos legais que institucionalizaram a participação
social no SUS, o primeiro foi o texto da CF/88 que define o "caráter democrático e
descentralizado

da gestão administrativa,

com a participação da comunidade"

(CF/88, art. 194). Logo, a participação social é um princípio basilar do SUS, a qual
se concretiza com a instituição de novos canais de participação, como os conselhos
e as conferências de saúde nos três níveis da federação. Destacam-se desse modo
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os Conselhos de Saúde, uma vez que eles têm como principal função exercer o
controle social no que tange aos serviços de saúde (COTTA et ai, 2008).
A LOS - Lei Orgânica da Saúde (8.080/90) - estabeleceu que a gestão, ações
e serviços do SUS, sejam realizados seguindo certos princípios e sigam o que
estabelece

a CF/88 no que concerne

regulamentou

a LOS,

definiu

à política de saúde. A lei 8.142/90, que

os conselhos

e conferências

de saúde

como

instituições "mandatárias" que institucionalizam a participação em todos os níveis da
federação (MOREIRA e ESCOREL, 2008).
Ainda segundo os referidos autores, o auge do processo que culminou com a
criação dos Conselhos foi a VIII CNS que ocorreu em 1986, cujo relatório final
sugeria a criação de um sistema de saúde universal, público e gratuito, tendo como
um de seus princípios o da participação.
No entanto, para sua concretização

a proposta do relatório era a de criar

conselhos municipais cuja composição seria por usuários e trabalhadores de saúde
eleitos pela sociedade local, tendo como principal função fiscalizar o poder executivo
e o setor privado, porém, tal proposta não foi acolhida pela Lei 8.142, a qual
determina
estratégias

que os CMS têm como competências
e no controle

da execução

a participação

no processo de

da política de saúde, até mesmo nos

assuntos econômicos e financeiros (op. cil.)
Outro dispositivo

legal que veio para regulamentar

a lei 8.142/90

foi a

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), n° 333 (2003), que foi aprovada
. dispondo
sobre as diretrizes
para cnaçao,
reformulação,
estruturação
e
funcionamento dos Conselhos de Saúde.
Nesse contexto foram especificadas

cinco diretrizes fundamentais

a serem

seguidas pelos Conselhos de Saúde nas três esferas do governo, que tratam da sua
definição, da criação e reformulação, da organização, da estrutura e funcionamento
e da competência.
A lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 institucionalizou
saúde como pluralistas,

ou seja, esses são compostos

os conselhos de

por representantes

do

governo, prestadores de servi.ço1 profissionais de saúde e usuários. É importante
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ressaltar

que caso o pluralismo

perca força e algum segmento

comece

a se

sobrepor sobre outros, o conselho tende a se enfraquecer, logo, é preciso fortalecer
esse equilíbrio (SANTOS, 2000).
Outra característica dos conselhos é a paridade, sendo que metade dos seus
membros deve, obrigatoriamente,

vir de entidades que representem os usuários.

Os

Conselhos também têm a obrigação de exercer o controle social, isto é, fiscalizar as
ações do poder público no que diz respeito às políticas públicas de saúde. Nesse
sentido, eles têm como prerrogativa
visando administrá-Ias

legal formular

políticas

na área da saúde

da forma mais eficiente possível e que tragam benefícios

para a população (SANTOS, 2000).
De acordo com o referido autor, os conselhos não estão de fato concretizando
a execução das políticas, seja por imaturidade ou mesmo por falta de informação.
Outro ponto ressaltado é sobre o caráter deliberativo dos conselhos, que não tem
nenhum efeito quando não existe uma articulação entre os seguimentos
compõem.
garantida

Logo, "as deliberações
a capacidade

que os

só ganham força de Estado à medida que é

de interlocução

entre os segmentos

que compõem

o

Conselho" (SANTOS, 2000 p. 18).
Os Conselhos Gestores institucionalizaram
no

processo

da

tomada

de

decisão

a participação da sociedade civil

referente

às

políticas

sociais,

sendo

considerados então como exemplos importantes da publicização do Estado.

Nesse

sentido, os Conselhos de Saúde que já foram criados nos 5.564 municípios do
Brasil,

representam

uma

expressiva

iniciativa

de

descentralização

político-

administrativa no país (MOREIRA, ESCOREL, 2009).
A seguir o QUADRO 1 faz um recorte do número de Conselhos de Saúde que
foram criados antes de 1991 até o ano de 2007. É importante ressaltar que esse
crescimento

tão acelerado após a década de 90 é decorrente

da vinculação da

criação desses para o repasse de recursos orçamentários pelo Ministério da Saúde
aos respectivos municípios.
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Quadro 1 - Conselhos Municipais de Saúde de acordo com o ano de criação
Ano de criação
Antes de 1991

N° de conselhos

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Não Informado

312
1351
281
758
477
176
145
1.003
196
98
50
253
38
31
27
98
18
13
158

Total

5.463

Porcentagem

(%)

5,7
24,7
5,1
13,9
8,7
3,2
2,7
18,4
3,6
1,8
0,9
4,3
0,7
0,6
0,5
1,8
0,3
0,2
2,9
100

Fonte: ParticipaNetSus,2008 apud Moreira e EscoreI.

o

SUS, ao instituir a necessidade de fiscalização e da participação social

estimulou a criação dos CMS em todo o país, os quais desempenham importantes
funções nas fases de elaboração e implementação dos planos municipais de saúde,
trazendo necessidades muitas vezes negligenciadas pelos gestores municipais
(RAMIRES, 2011)
Para Ramires

(2011), a criação do SUS não pode ser considerada

simplesmente como um projeto de reformulação da área de saúde, mas também
como um projeto de formação de uma sociedade mais justa e democrática, nesse
sentido os Conselhos de Saúde podem ser considerados importantes canais para
esse processo.
Segundo Coelho (2007), citado por Ramires (2011), o surgimento dos
Conselhos gestores na década de 1990 nas áreas de Saúde, Educação e Meio
Ambiente, colaboraram para mudanças significativas do "perfil" e do "escopo" da
participação da sociedade na condução das políticas públicas.
No entanto, com uma posição não muito otimista quanto aos Conselhos de
•

saúde, Goulart (2010), citado por Ramires (2011), vê a participação e o controle
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social em saúde no Brasil como em construção,

cujo processo é marcado por

impasses e contradições, destacando alguns problemas:

(a)autonomização, levantando a expectativa social de que nos conselhos de
saúde residiria, de fato e de direito, um quarto poder; (b) plenarização,
mediante a transformação dos conselhos de saúde em meros fóruns de
debates entre os diversos segmentos sociais, nem sempre com a
participação do Estado, que, por definição normativa (e não propriamente
legal), é fortemente minoritário; (c) parlamentarização, com formação de
blocos ideológicos e partidários intraconselhos e tomadas de decisão por
votação, não por consenso; (d) profissionalização,
dadas as fortes
exigências da participação social, abrindo caminho para a constituição de
verdadeiros
profissionais
da participação;
(e) autorregulação,
que
representa uma particularidade praticamente exclusiva da área da saúde.
(GOULART, 2010, p. 30 apud RAMIRES, 2011).

Para Barbosa (2000), um dos problemas que impedem que os Conselhos de
Saúde funcionem plenamente está relacionado com a "dinâmica da corporação", ou
seja, a tendência

é que defendam

mais interesses

particulares,

somente

do

segmento, em detrimento do benefício, para a coletividade.
A legislação que regula os conselhos gestores os incluiu como parte do
modelo de gestão descentralizada e participativa e de caráter deliberativo e paritário,
porém, é preponderante
decisão

o caráter apenas consultivo dos conselhos, sem poder de

e de deliberação.

Logo é preciso

que se reconheça

o seu caráter

deliberativo, porque simplesmente opinar não basta (GONH, 2000).
Conforme a Pesquisa de Informações

Básicas Municipais,

elaborada

pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a participação social é um dos
princípios mais importantes do SUS e que foi previsto na CF/88 e regulamentado
pela Lei 8.142/90. Nesse sentido há a participação dos usuários na gestão do SUS
por meio das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde, destaca-se que a
participação dos usuários tem que ser paritária nos dois mecanismos institucionais
de participação citados (IBGE, 2011).
Os resultados dessa pesquisa demonstraram que em 311 municípios os CMS
não são paritários e desses 235 tinham maior representação da sociedade civil e os
outros 76 tinham mais representantes do governo e 12 não informaram a existência
•

de CMS (IBGE, 2011).
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De acordo com os dados obtidos pela referida pesquisa, concluiu-se que a
maioria dos municípios brasileiros segue o que determina a Lei 8.142/90 quanto à
paridade dos segmentos que devem compor o CMS, no ano de 2011 havia 5.242
municípios nessa condição. Destaca-se também na pesquisa a caracterização dos
Conselhos quanto ao seu caráter consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo.
E o que foi constatado

é que em apenas

1900 municípios

essas

características foram identificadas em conjunto, mesmo a lei preconizando que os
CMS são órgãos permanentes e deliberativos, sendo responsáveis pela formulação,
regulação e fiscalização das políticas de saúde (IBGE, 2011). Isso fica detalhado no
QUADRO 2, que demonstra a quantidade de municípios com conselhos de saúde
paritário, segundo seu caráter.

Quadro 2 - Quantidade de municípios com Conselhos de Saúde paritário, segundo o
caráter do Conselho - Brasil - 2011
Quantidade de municípios com Conselhos de Saúde paritário, segundo o Caráter
do Conselho - Brasil - 2011
Normativo e Consultivo

I

Quantidade
11

Normativo

18

Nenhuma das características

28

Fiscalizador e Normativo

33

Fiscalizador, Normativo e Consultivo

35

Deliberativo e Normativo

39

Deliberativo, Normativo e Consultivo

55

Consultivo

66

Fiscalizador e Consultivo

128

Deliberativo e Consultivo

128

Deliberativo, Normativo e Fiscalizador

214

Fiscalizador

223

Deliberativo, Fiscalizador e Consultivo

660
-

Deliberativo

839

Deliberativo e Fiscalizador

865

Deliberativo, Fiscalizador, Normativo e Consultivo

1900

Fonte: IBGE Pesquisa de Informações Básicas Municipais - (2011).

Vários autores já ressaltaram a importância e complexidade desse processo
político, partindo de análises' feitas em momentos distintos tendo como base
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abordagens

conceituais

ou estudando

realidades locais e regionais, mas ambos

convergem em um aspecto:
"a

institucionalização

dos

conselhos

é

importante

para

a

democratização da política municipal de saúde, pois amplia e diversifica o
número de atores que participam de seu processo decisório. Porém, per
si, é

insuficiente

para

que

o

processo

decisório

seja

efetivamente

democratizado" (MOREIRA, ESCOREL, 2009, p. 796).

Na próxima

seção descreveremos

utilizamos em nossa pesquisa.

os procedimentos

metodológicos

que
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3. METODOLOGIA

o objetivo deste tópico é apresentar

a metodologia que foi utilizada no estudo.

Inicia-se definindo o tipo de pesquisa, assim como o universo. Adicionalmente, serão
detalhados a coleta e o tratamento dos dados.
3.1-Tipo de Pesquisa

,

E importante ressaltar de início que este trabalho é decorrente de um projeto
de

iniciação

científica,

Desenvolvimento

Local:

que

tinha

a relação

como
entre

título:

Administração

participação

social

Pública

e

e desempenho

governamental nas políticas públicas de saúde na Cidade de Volta Redonda, RJ e
que tinha como objetivo estabelecer qual é a relação existente entre mobilização
política e social comunitária da Cidade de Volta Redonda e o desempenho
institucional do governo local, na promoção de políticas públicas na saúde.
Sendo assim os dados que serão apresentados fazem parte de um recorte
temporal que começou em 2011, período no qual começamos a estudar o Conselho
Municipal de Saúde de Volta Redonda, e que foi retomado em 2013, agora a fim de
aprofundar os dados para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
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Nesse sentido, foi oportuno investigar o Conselho Municipal de Saúde do
Município de Volta Redonda haja visto sua importância para promoção de políticas
púbicas de saúde mais eficazes, uma vez que, teoricamente, é o CMS a instância
onde se processam as deliberações sobre as políticas públicas de saúde do
município. Sendo assim, é de fundamental importância a participação efetiva da
sociedade no processo de formulação das políticas de saúde do município e na
fiscalização de sua execução.
Logo, a partir dessa investigação buscou-se reconhecer e analisar como o
Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda tem realizado a fiscalização sobre
as políticas públicas de saúde do município e identificar qual o seu potencial
deliberativo.
Sendo assim, no ano de 2011 realizamos entrevistas com representantes dos
segmentos que compõem o CMSNR e participamos de algumas reuniões. No ano
de 2013 continuamos a frequentar as reuniões do conselho, aplicamos questionários
e analisamos as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva quanto aos fins, descritiva e
Explicativa quanto aos objetivos e bibliográfica e documental quanto aos meios.
Logo a pesquisa foi fundamentada pelo referencial teórico que discorre sobre:
participação e democracia; gestão social; conselhos gestores; histórico da saúde no
Brasil, conselho municipal de saúde, a saúde de Volta Redonda e o conselho
municipal de saúde de Volta Redonda.

3.2 Coleta e tratamento dos dados

o

objetivo da coleta de dados foi o de levantar informações para melhor

compreender o problema proposto pelo trabalho. Deste modo, inicialmente foram
utilizadas fontes secundárias a partir de pesquisa bibliográfica tais como livros,
periódicos, revistas, jornais, internet, legislação, além de dissertações e teses, com a
intenção de aprofundar o conhecimento referente ao assunto pesquisado.
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Posteriormente,

foram

entrevistas semiestrutradas;

utilizados

quatro

instrumentos

aplicação de questionários;

de

investigação:

participação

nas reuniões

do CMS e análise documental (atas e regimento interno).
Quanto às entrevistas5
constituídas

essas foram realizadas

no ano de 2011 e foram

por 11 cidadãos, sendo 05 representantes

do poderes público local

(executivo, técnicos), 02 do secretariado do CMS, 02 de Associações sociais, 01 do
sindicato, 01 de uma prestadora de serviço privada.
Elas foram gravadas com autorização dos entrevistados, computando um total
de oito horas de gravação.
totalizando aproximadamente

o

questionário

temáticas:

que

problemas

foram transcritas

umas vinte laudas.

que foi realizado

instituições

representantes,

Após essa etapa as entrevistas

em 2013, versava

representam
de

no conselho,

representatividade,

sobre as seguintes

forma

de escolha

perpetuação

de

dos

entidades,

número de membros e paridade, pauta das reuniões e como se chega às decisões,
participação

da sociedade,

relação CMS X SMS, capacitação

poder de deliberação do conselho, acompanhamento

dos conselheiros,

pelos conselheiros para saber

se o executivo está cumprindo o que foi deliberado e

retorno da SMS sobre as

deliberações.
Sendo
funcionamento

assim

o

objetivo

era

de

obter

mais

informações

quanto

ao

do conselho bem como saber como se desenvolve o processo de

deliberação. Os questionários foram aplicados a cinco representantes das seguintes
entidades: Conselho Regional de Serviço Social; Associação dos Ostomizados de
Volta

Redonda;

Mitra

Diocesana

de VR/BP;

Sindicato

dos bancários

do Sul

Fluminense; Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Todos responderam
aos questionários no auditório da SMSNR onde as reuniões foram realizadas.
Quanto à participação nas reuniões que ocorreu ao longo de 2011 e 2013, o
objetivo foi observar como o processo se desenvolve, buscando compará-lo com o
que determina

5

o regimento

interno do Conselho

As entrevistas e o questionário estão em anexo.

e demais

legislações.

Nesse
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período foi possível participar de oito reuniões, porque algumas eram suspensas
.

,.

sem prevlo aVIso.
Quanto às atas elas foram de fundamental

importância

para a presente

pesquisa, uma vez que por meio delas pudemos entender um pouco como se efetiva
as deliberações no CMSNR. Para tanto, foram analisadas as atas dos anos de 2012
e 2013, tanto as referentes a reuniões ordinárias quanto as extraordinárias.
E quanto ao Regimeto

Interno ele foi útil para analisarmos

a estrutura

organizacional do conselho e como se desenvolvem suas ações.
Conforme os dados eram coletados, estes passavam pelo tratamento. Nesta
fase espera-se

perceber como os atores que no caso são o poder público, as

organizações, associações e entidades que representam o CMS de Volta Redonda
estão se articulando e contribuindo para o desenvolvimento

das políticas públicas na

área de saúde no município.
Com

o objetivo

de entender

como

se processa

essa

articulação

dos

segmentos do CMSNR,

utilizamos categorias de análises que foram retiradas da

fundamentação

as quais foram

teórica

abordadas

por diversos

autores.

Tais

categorias servirão de base para que possamos fazer as nossas análises a partir
dos instrumentos de investigação que utilizamos em nossa pesquisa.
Desta
questionários,
observação

forma,

a partir dos dados

que obtivemos

na análise das atas e do regimento
das

reuniões,

buscaremos

verificar

nas entrevistas,

interno do conselho

a presença

nos
e na

ou

não dessas

no QUADRO

3 a seguir

categorias.
Logo as categorias

que estão

representadas

justificam-se uma vez que elas são essenciais para que os Conselhos cumpram seu
papel e atinjam seu objetivo instituidor. Portanto, isso implica em fiscalização

e

poder deliberativo do conselho sobre as políticas públicas de saúde, que é o que
pretendemos avaliar.
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Quadro 3 - Categorias de análise para o Conselho Municipal de Saúde de Volta
Redonda
CATEGORIAS
O conselho como instância de participação
da sociedade civil

! DESCRiÇÃO

I
I

de espaços
para
participação,
Abertura
representação social em diversos segmentos.
. ..•

A paridade na constituição do conselho

Representatividade,
composlçao
percentual dos
atores do conselho.
Nível de poder, autonomia governamental, poder
de decisão.

A natureza do conselho: caráter deliberativo
ou consultivo
O pluralismo na constituição do conselho

I

a

Participação de atores diversos, participação de
associações, organizações, sindicatos e mesmos
..•
cidadãos
que nao fazem parte de nenhum
segmento organizado.
A capacidade de formular, regular e fiscalizar
Liberdade
de
atuação,
o
conselho
como
,
as políticas públicas de saúde
I protagonista
das ações referentes as políticas
I públicas de saúde do município.
A autonomia do conselho
Estrutura organizacional, envolvendo infraestrutura,
recursos financeiros e autonomia administrativa.
A capacitação dos conselheiros
i Processo educacional, capacitação dos membros
I para que saibam tomar decisões e não apenas
ratifiquem as decisões do executivo.
A publicização do conselho
Publicidade, divulgação do conselho, localização,
dia e horário de suas reuniões.
Fonte: Elaborado pela autora a partir da fundamentação teórica.

I
I

Na próxima seção faremos um breve resumo da saúde de Volta Redonda.
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4. A saúde de Volta Redonda

Conforme dados fornecidos pelo IBGE, no ano de 2010 Volta Redonda tinha
uma população

de 257.803

habitantes

e apresentava

pesquisa divulgada pelo, Atlas de Desenvolvimento

um IDHM de 0,771. Em

Humano no Brasil de 2013 é

possível acompanhar a evolução do IDHM de Volta Rdonda, o que é demontrado no
QUADRO 4 abaixo.

Quadro 4 - Evolução do IDHM de Volta Redonda:

I

Ano

IDHM

1991

0,580

2000

0,682

2010

0,771

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil de 2013.

Visando

abordar outros instrumentos

de pesquisa foram utilizados dados

fornecidos pela FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), que criou o
IFDM6, que é o índice de desenvolvimento
Desenvolvimento

6

o índice

humano, chamado

índice Firjan de

Municipal.

Fiqan de Desenvolvimento

MunicIpal (IFDM) que varia em uma escala de O (pior) a 1 (melhor) para classificar o desenvolvimento

humano, de acordo com

dados oficiais relativos a Emprego e Renda, Educação e Saúde.
Os criténos de análise estabelecem quatro categorias: baixo (de O a 0.4). regular (0.4001 a 0,6),
«
moderado (de 0,6001 a 0.8) e alto (0,8001 a 1) desenvolvimento

humano).
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o QUADRO
comparando-o

5 a seguir demonstra a evolução do IFDM de Volta Rdonda, e

com os critérios adotados

pelo índice pode-se

constatar

que o

IFDMNR é alto.
Quadro 5 - Evolução anual do IFDM de Volta Redonda/RJ de 2000 a 2010

Ano

IFDM

Educação

Saúde

Emprego e Renda

2000

0,6722

0,7108

0,8590

0,4468

2005

0,7965

0,7953

0,8684

0,7347

2006

0,8294

0,7772

0,8751

0,8358

2007

0,8400

0,7753

0,8855

0,8591

2008

0,8197

0,7898

0,8919

0,7775

I
2009

0,8178

0,8151

0,9081

0,7300

2010

0,8469

0,8485

0,9142

0,7779

Fonte: Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN). Edição 2012 - Ano Base - 2010

Volta Redonda é vista como uma cidade que tem um bom serviço de saúde
pública quando comparado com a média do Estado do Rio de Janeiro, porém, isso
não significa que o município não tenha problemas, que é uma realidade da saúde
no Brasil, seja pública

ou privada,

principalmente,

nas ações

de prevenção,

qualificação e remuneração dos profissionais, que é um problema nacional.
Nesse sentido, estudos mostram que a saúde é uma das principais demandas
por parte da população, e que esta normalmente tem uma percepção que a saúde
pública apresenta

uma série de deficiências.

Entretanto,

apesar de apresentar

problemas, Volta Redonda é vista com uma rede bem estruturada
atendimento

quando

comparada

com outros municípios,

e um melhor

mesmo com 25% da

população tendo acesso à rede privada de saúde. Logo a seguir temos o QUADRO
6 que destaca a infraestrutura da saúde no município.
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Quadro 6 -

Estabelecimentos Públicos de Saúde, sob Gestão Municipal, Volta

Redonda, anos - 2009 e 2010
Tipo de Estabelecimento

Dez/09

Dez/10

Central de Regulação de Serviços de Saúde

1

1

Centro de Atenção Psicossocial

4

5

Centro de Apoio a Saúde da Famíla

1

1

Centro de Saúde/U BS

48

43

4

4

Consultório Isolado

1

1

Farmácia Medic Excepcional e Prog. Farmácia Popular

1

2

Hospital Especializado

1

1

Hospital Geral

2

3

Policlínica

6

5

Clínica Especializada/Ambulatório

Especializado

I
Posto de Saúde

-

5

Pronto Atendimento

-

2

Pronto Socorro geral

2

-

Secretaria de Saúde

1

1

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia

1

2

Unidade de Vigilância em Saúde

1

1

74

77

TOTAL
Fonte: Relatório Anual de Gestão 201 O/SGTES.

Quanto ao número de leitos por 1.000 habitantes que são disponibilizados,
•

percebe-se que o número de leitos oferecidos pelo SUS é inferior ao particular. Mas
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analisando o total de leitos por mil habitantes existentes, Volta Redonda oferece o
que é recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 2,5 a 3,0 leitos por mil
habitantes. Esses dados estão descritos no QUADRO 7 logo a seguir.
Quadro 7 - Leitos por 1000 habitantes em Volta Redonda
Leitos de Internação por 1.000 habitantes

Quantidade

dez/2009
Leitos existentes por 1.000 habitantes

2,8

Leitos SUS por 1.000 habitantes

1,3

Fonte: Relatório Anual de Gestão 2010/SEGTES.

Analisando o número de recursos humanos empregados para a promoção da
saúde no município de Volta Redonda pode-se perceber que é bem expressivo,
quando comparado com o setor privado. Mas, conforme o Relatório de Gestão de
2010, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2010 observa-se a
ocorrência de alta rotatividade do quadro de profissionais médicos, autônomos.
Dentre os motivos dessa ocorrência destacam-se: a diversidade de mão de
obra, a falta de vínculo empregatício e a necessidade do setor de urgência e
emergência. Essa situação vem dificultando a consolidação de um quadro de
profissionais tornando-o ineficiente, o que pode ser visualizado no QUADRO 8
abaixo.
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Quadro 8 - Rotatividade do quadro de profissionais

médicos, autônomos - Volta

Redonda, ano - 2010
Número de Admissões

Mês

Número de Desligamentos

Janeiro

28

18

Fevereiro

16

13

Março

18

15

Abril

19

12

Maio

22

16

20

14

Ii

36

21

I

29

24

Setembro

53

14

Outubro

31

I

Junho

I
I

I Julho
I

I

Agosto

I

14

I
I
i

!

15

Novembro
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Dezembro

29

18

343

194

total

I

I

Fonte: Relatório de Gestão 201 O/SGTES.

No que dez respeito

ao orçamento

aumentou do ano de 2009 que era 22,2%

na área de saúde

para 23,9%

o investimento

em 2010. Segundo Emenda

Constitucional o mínimo exigido é de 15% dos investimentos para a área da saúde,
portanto, Volta Redonda possui um mínimo aplicado superior a este valor, que a
partir de nossas pesquisas vem sendo superior desde o ano 2000 (RELATÓRIO DE
GESTÃO, 2010).
A saúde pública no Brasil ainda enfrenta grandes problemas, não sendo um
problema
problemas,

pontual de um ou outro município.
por meio de nossas

pesquisas,

Logo apesar de todos os seus
constatamos

que Volta

Redonda

apresenta posição de destaque na promoção de saúde, quando comparada com os
demais municípios que formam a Região do Médio Paraíba.
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Na próxima

seção

apresentaremos

a estrutura,

e o funcionamento

Conselho Municipal de Saúde do Município de Volta Redonda.

do
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5. Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda e Análises

o Conselho

Municpal de Saúde de Volta Rdonda foi institucionalizado

a partir

do que determina o seu Regimento Interno, o qual foi elaborado de acordo com o
que prescreve a Lei Municipal nO 3.890 de 24/09/2003.

Dessa forma tendo como

base esse regimento destacaremos como se organiza o CMSNR.

- Instituição do CMS de Volta Redonda

o conselho
de 24/09/2003

Municipal de Saúde de Volta Redonda foi instituído pela lei 3.890

e está situado no Edifício Plaza Business, localizado na Avenida

Paulo de Frontin, nO590, no Bairro Aterrado, Volta Redonda, RJ.

- Finalidades, Competências e Atribuições do Conselho

o CMSNR

tem por finalidade atuar na formulação e controle da execução da

política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas
estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude,
no âmbito dos setores públicos e privados.

o

CMSNR

é

um

órgão

deliberativo,

fiscalizador,

responsável

pelo

planejamento, controle e avalia.ção das políticas de saúde do Município de VR e terá
como base o
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contido no Capítulo IV da Lei orgânica Municipal (LOM), de 05/04/90,

Lei Municipal

nO3.890 de 24/09/2003, tendo suas atividades reguladas por seu regimento interno.

- Composição do Conselho

o

CMSNR é composto por 48 membros, sendo 24 titulares e 24 suplentes,

representantes de entidades, eleitos a cada 4 anos durante a Conferência Municipal
de saúde, garantindo a seguinte composição:
I - 50% de entidades de usuários;
II - 25% de entidades dos trabalhadores de saúde;
III -

25%

de entidades

de

governo,

de

prestadores

de

serviços

privados

conveniados, ou sem fins lucrativos.
Os membros do conselho poderão ser reconduzidos.

- Estrutura e Funcionamento do Conselho

o

CMSNR

tem a seguinte organização:

Plenárias;

Diretoria Executiva e

Comissões Permanentes e Transitórias.
A plenária

do conselho

é o fórum de deliberação

configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias,

plena e conclusiva,

de acordo com requisitos de

funcionamento estabelecidos no regimento.
As reuniões ocorrem uma vez por mês, preferencialmente
feira de cada mês, às 14 horas e extraordinariamente
presidente do Conselho ou por requerimento
membros de comissões

pela convocação

do

de 1/3 de seus membros ou pelos

sempre que houver necessidade

assunto para o qual foi estabelecido.

na primeira quarta-

e tratará somente do
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A convocação para as reuniões é feita da seguinte forma:
I - A convocação da reunião ordinári~ é sempre encaminhada juntamente
pauta

das

reuniões

com

no

mínimo

10 dias

de

antecedência,

com a

para

cada

representante no seu endereço, sendo aprovada no início de cada reunião;
II - As reuniões acontecem

no auditório da Secretara

havendo mudança de local o fato é comunicado

Municipal

de Saúde, e

aos membros com 72 horas de

antecedência.
A pauta da reunião ordinária consta de aprovação da pauta, tribuna livre,
discussão
informes

e aprovação
da mesa

da ata da reunião

e dos conselheiros,

anterior,

ordem

expediente

constando

do dia constando

de

dos temas

previamente definidos e preparados, sendo obrigatório um tema da agenda básica
anual aprovada

pelo CMS, deliberações,

encaminhamento

da pauta da reunião

seguinte.
Os informes não comportam discussão e votação, somente esclarecimentos
breves. As deliberações

são realizadas

por meio do voto direto e aberto dos

membros presentes à reunião. Cada conselheiro tem direito a um voto e é aprovada
a matéria que obtém o voto da maioria simples dos conselheiros

presentes. Nos

casos de empate cabe ao Presidente o voto de minerva.
As reuniões do CMSNR
interessada

são abertas à participação

na política de saúde do município

de qualquer pessoa

e/ou na área de discussão.

É

garantido sob a forma de Tribuna Livre, por um tempo de dez minutos, o direito à
voz aos participantes

na forma citada anteriormente,

para tanto esses devem se

inscrever na Secretara Executiva antes do início previsto para a reunião.

- Diretoria executiva
O conselho conta com uma Diretoria Executiva composta por cinco membros,
que são responsáveis pelo planejamento, organização e condução dos trabalhos do
Conselho.

A diretoria tem os
seguintes
•

cargos: presidente,

secretário, 2° secretário e diretor de comunicação e divulgação.

vice-presidente,

1°
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- Comissões que integram o Conselho
A constituição

e funcionamento

de cada Comissão

são estabelecidos

em

deliberação do CMSNR, a cada gestão e deverão estar embasados na explicitação
de suas finalidades,

competências

e atribuições.

As Comissões

Temáticas

ou

Transitórias são constituídas por representantes do CMSNR.

o

Conselho conta com cinco comissões: comissão de garantia de direito à

saúde; de legislação em saúde; de gestão, financiamento e orçamento; comissão de
bioética (transitória); e comissão de comunicação e divulgação.
Quanto
financeiros

ao financiamento,

a lei 8080/90,

do SUS, sejam depositados

é o CMS o responsável

que

os

recursos

em 'conta especial, em cada esfera de

atuação, e que esses sejam movimentados
municípios

determina

sob a fiscalização dos CS. Logo, nos

pela fiscalização

dos recursos

que serão

destinados a saúde.

5.1 Análises

Procuraremos em nossas análises fazer uma ligação entre as categorias que
foram abordadas
entrevistas

no QUADRO

e dos questionários

reuniões associando-as

3 com os dados que obtivemos
e logo em seguida

ao que observamos

por meio das

analisaremos

as atas das

nas reuniões. Nesse sentido, será a

partir dessas análises que buscaremos entender como se efetiva a participação do
CMSNR

no processo

de deliberação

município de Volta Redonda.

5.2 Análise das entrevistas

e fiscalização

das políticas

públicas

no

55

Quando é observado o aspecto da relevância da participação da sociedade
civil na discussão e na elaboração dos projetos na área de saúde pode-se observar
que existe uma fala favorável dessa necessidade. Nesse sentido, é relevante
identificar o papel da Secretaria Municipal de Saúde que poderia exercer um
comportamento mais indutor para melhorar este processo.
Logo, sendo o CMS uma instância de participação da sociedade civil, é
preciso que haja a abertura de espaços para essa participação, que nesse caso se
traduz na participação da sociedade que demanda os serviços públicos de saúde do
.

,

.

munlclplo.
"A gente acha que a participação ela é importante, mesmo não tendo uma
cadeira dentro do conselho, mas é importante porque mexe com a vida da
gente, mexe com o dia a dia, e quando se fala de saúde, saúde mexe com
todos nós. Então é evidente que o cidadão ele não está assim, hoje, muito
bem preparado para discutir as políticas públicas quem sabe, que realmente
existem. Mas a gente tem que tá sempre levando, é o que eu falo com você,
essa informação ela tem que ser mais bem distribuída, ela tem que chegar
lá na ponta. O cidadão, por mais simples que ele seja ele não tem essa
visão, ele sabe reclamar, mas não sabe onde reclamar, qual o direito dele"
(Representante dos usuários)
"Eu acredito que hoje, aqui no município de Volta Redonda, a gente está um
pouco privilegiado no sentido dessa gestão que está acontecendo agora,
principalmente na Secretaria de Saúde. Até na prefeitura também, mas na
Secretaria de Saúde mais ainda com a [atual secretária], acho que ela é
mais do que professora porque ela inclui realmente a comunidade"
(Representante dos usuários).

Dando uma visão antagônica, segundo um representante do sindicato, o
poder público não mostraria interesse

em estimular a participação da sociedade civil

nas reuniões do Conselho.
"(...) e o poder público não estimula porque eu não sei o que acontece, aí
fica discutindo só com os atores que ficam ali dentro, aí tem aqueles que só
sabem levantar a mão e não sabe debater o assunto, tem aquele que têm
que está perto para aprovar e não procura aprofundar, então eu acho que é
como eu falei não sabe nem o que está discutindo na pauta aí vai levantar a
mão para aprovar uma coisa que não sabe nem o que esta discutindo"
(Representante dos usuários).

Sendo assim, o Conselho Municipal de Saúde para manter sua renovação e
não permitir a perpetuação e apoderamento dos conselheiros ou das instituições
representativas há eleições a cada 04 (quatro) anos. Essa renovação inicia-se no
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processo da Conferência, que tem como objetivo discutir as diretrizes das políticas
públicas na área de saúde para o município e também fazer a escolha dos novos
conselheiros, que representam as entidades representadas pelo poder público,
prestadores de serviços públicos e os usuários, respeitando sempre a paridade em
. ,..

sua composlçao.
Portanto, é importante respeitar a paridade na constituição do conselho, ou
seja, a composição percentual dos segmentos do conselho, uma vez que ela é muito
importante para os processos decisórios,

principalmente

quando se fala em

Conselho Municipal de Saúde, cuja representação dos usuários é de 500/0, o que
demonstra o quão importante esse segmento é nos processos que se desenvolvem
no âmbito do CMS. Porém é importante ressaltar que nem sempre respeitar a
paridade é sinônimo de poder de decisão.

"Na verdade o conselho é de 4 em 4 anos mas eu tenho dois anos porque
foi difícil arrumar uma pessoa que fosse capaz, então eu acabei assumindo.
Eu tenho dois anos e meio de conselho" (Representante do CMS).
"Pode, pode. Na verdade, como é que origina essa comissão do conselho?
É feita uma assembléia e uma conferência. E você deu sorte porque nós
estamos na ga Conferencia Municipal de Saúde e os nove conselheiros, de
2011 até 2014 vão sair dessa conferência. E ai como é que é feita essa
composição? Primeiro a entidade faz a inscrição, na verdade não é pessoa
é entidade, e toda entidade prestadora de serviço na área de saúde tem
direito de estar se inscrevendo para participar dessa conferência. E aí, uma
vez separado profissionais, trabalhadores e entidades, aí é composto o
conselho. Esse ano nós vamos terminar o mandato agora em julho"
(Representante dos usuários).

Apesar dessa renovação pretendida, segundo a fala do representante do
sindicato, no CMS existiria uma perpetuação nos cargos de conselheiros por parte
de representantes que mudam constantemente de instituições para permanecer
sempre no Conselho.
"eu gosto de falar abertamente você tem conselheiro que infelizmente igual
agora entrou que é aquele famoso eterno conselheiro é aquele que muda
até de lugar, tá numa instituição depois a instituição não ganha ele vai para
outra e consegue ficar ali eternamente, isso é um perigo que a gente tá
vendo aqui" (Representante dos usuários).
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Logo, pode ocorrer manipulação e jogo de interesse por parte das instituições
que teoricamente deveriam defender os interesses da coletividade.

o CMS pode ter o problema de ser uma instância somente

para aprovação de

projeto e orçamentos por parte do poder público. Desta forma, quando a aprovação
de projetos é de interesse do Poder Público o Conselho Municipal de Saúde é
reconhecido, haja vista sua importância para aprovação e liberação da verba.
Nesse sentido é de fundamental importância estar atento para a natureza do
conselho, isto é, deliberativo ou consultivo, pois, o nível de poder que se traduz em
autonomia

governamental

e

poder

de

decisão

do

conselho

depende

substancialmente da sua natureza.
11( ... ) igual aconteceu com o banco de olhos e que já estava lá inaugurando e
mandou para nós para ser aprovado porque se o conselho não aprovar a
verba não vem" (Representante dos usuários).
liA gente percebe que quando tem essa questão de projeto grande que vai
ter que ser aprovado vem toda uma equipe para dar uma pincelada naquilo
e colocando todas as coisas favoráveis para que você possa aprovar"
(Representante dos usuários).

Depreende-se

da fala

dos entrevistados

que

apesar

de ter

caráter

deliberativo, o conselho, em muitas situações é todo meramente consultivo, sem
poder de decisão, apenas ratifica o que o executivo propõe.
Pelo que foi analisado durante as entrevistas, pode-se perceber que o
Conselho de Saúde de Volta Redonda respeita o pluralismo em sua constituição,
porém, como ressaltado há o problema da perpetuação de entidades que usam de
manobras

para estarem sempre presentes no conselho,

principalmente

para

defender interesses próprios.
liA vaga é da instituiçã9, não é do conselheiro, a vaga aqui é da construção
civil então pode ser eu, ou outro diretor, mas a gente ver pessoas, por
exemplo, que antes estavam em outra instituição, saiu daquela instituição
porque não estavam em condições de concorrer, ele entra para outra daqui
a pouco tá em outra, e consegue permanecer dentro e muitas das vezes tá
ali para buscar interesses próprios" (Representante dos usuários).
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o CMSNR

deve exercer o seu papel de protagonista das ações referentes ás

políticas públicas de saúde do município quanto a sua formulação, regulação e
fiscalização, evitando que as decisões fiquem centralizadas pelo poder público.
"Geralmente as decisões são executivas. A pauta pode ser através de um
usuário que percebeu uma coisa em um hospital e não se sentiu satisfeito e
veio até o conselho, ai o conselho vai colocar em pauta o problema e
discutir qual problema que houve. Ás vezes um usuário vem e fala algo que
não está na pauta, ele vai ter voz. E se agente achar que é importante, ela
volta pra pauta. Mas quem decide a pauta é o executivo" (Representante
dos usuários).

Como já informado o CMS institucionalmente tem um grande valor para o
controle social a partir de sua atuação como fiscalizador da gestão pública.
Entretanto, a deliberação sobre as políticas públicas também faz parte do pleito, mas
em princípio esta função parece ocorrer de forma restrita ou limitada.

"Principalmente
na fiscalização
de políticas de governo, e no
acompanhamento dessas políticas. Se as políticas que eles empregam
estão realmente sendo executada. Porque planejar é uma coisa mas
executar é outra coisa. É o mais difícil. Agente sabe que isso acontece
então, uma das coisas que o nosso conselho consegue fazer são essas
fiscalizações. (...) É uma coisa que agente consegue fazer bem. Outros
municípios, acho que não conseguem pelo fato de não ter material, de não
ter recursos. Você não tem um carro pra sair, você tem gasto com
passagem. O conselho ele da uma passagem pro conselheiro vir em uma
reunião e voltar pra a casa dele. Não é nada, mais ajuda. Pelo menos você
não precisa tirar do seu bolso, isso já é alguma coisa então é uma
vantagem do conselho tá fiscalizando essas ações" (Representante dos
profissionais de saúde).

Sendo assim, partindo da fala de representantes do conselho esse atua de
forma independente e au~ônoma do poder público, que é um dos grandes problemas
quando analisamos as atuações dos conselhos municipais. É importante ressaltar
que essa autonomia envolve infraestrutura,
administrativa.

recursos financeiros

e autonomia
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"Consegue, consegue. Porque há um entendimento muito grande com a
Secretaria de Saúde. E esse entendimento é impossível ser tão bem. Nós
somos totalmente independentes, a gente aprova aquilo que acha que deve
ser aprovado, o que não é, é claro, agente tem que estar bem pautado
naquilo, são quase 250.000 moradores, a gente não pode deixar de aprovar
um bem comum por motivos pessoais ou porque foi picuinha de algum
conselheiro não. É muito séria essa nossa participação porque a gente pode
tá participando de um retrocesso muito grande pra cidade" (Representante
dos profissionais de saúde).
"Pela lei, é o município que tem que dar todas essas condições, não só para
esse conselho, como pra todos os conselhos que estão aqui nesse prédio
funcionarem. Aqui tem vários conselhos, tem o da alimentação escolar, do
idoso, tem o da educação. A maioria dos conselhos está aqui dentro. É a
prefeitura que nos da essa estrutura mesmo. Nós temos uma televisão
muito boa que tem todos os canais que tem relação com a saúde, temos
impressoras,
computadores.
Enfim, nos somos um conselho
bem
estruturado" (Representante dos usuários).

Pode-se
independente
orçamentária

observar

uma

questão

relevante

para

um

exercício

é o uso de recursos próprios que são estabelecidos

.

mais

em dotação

prevista na lei orgânica do município, mostrando um avanço para a

efetiva participação e representatividade

do CMS.

"O conselho tem uma votação orçamentária, que muitos municípios não
têm. Nós temos uma votação orçamentária, que é prevista em lei. Nós
temos um orçamento anual e com esse orçamento anual a gente programa
custos, capacitação, treinamento enquanto gestor, hoje nós temos um carro.
Nós mantemos o carro pra fazer fiscalização e não dependemos mais da
secretaria mandar pra gente um carro pra fazer fiscalização" (Representante
dos usuários).
"Nós temos total autonomia pra gerir esse recurso e esse recurso também é
fiscalizado. Agente sabe que nós somos cobrados do conselho social, e tem
que ter ciência daquilo que você tá usando" (Representante dos usuários).

No

entanto,

conselheiros
simplesmente

projetos

apresentados

precisam

ser

esclarecidos

aos

de forma que eles saibam realmente o que estão aprovando e não
levantar a mão e aprovar projetos sem saber as suas finalidades e

necessidades da população. Desta forma, temos o problema da falta de informação
e formação por parte dos integrantes do CMS, o que demontra que é preciso investir
na capacitação dos conselheiros.
Esse processo educacional visa à capacitação dos membros para que saibam
tomar decisões

e não apenas

ratifiquem

as decisões

do executivo,

percebido em alguns momentos durante as falas de nossos entrevistados.

o que foi
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Nesse sentido, o poder público poderia promover uma política de informação
e capacitação para que o CMS, tenha sua função participativa e autônoma sendo
exercida plenamente.
"O sindicato tem essa preocupação, principalmente com os recursos
financeiros, tem que entender primeiro o que está acontecendo para depois
aprovar, eu sou muito categórico nesse sentido, quando tem um orçamento
eu vejo primeiro qual a necessidade (...) eu não gosto só de levantar a mão
eu gosto de questionar e gosto de entender para depois aprovar"
(Representante dos usuários).
"O conselho tem que ter alguém da área de finanças para entender melhor
essa questão que é muito difícil para nós, como o orçamento ... muitas vezes
até me abstenho de algumas votações quando eu não entendo a situação,
eu procuro abster ou votar contra" (Representante dos usuários).

Desta forma, como limitação das ações do CMS ainda falta uma maior
compreensão

do

papel

dos

próprios

conselheiros

dentro

deste

arcabouço

institucional. As dificuldades de acesso e informação das questões técnicas sempre
se mostram como uma ressalva de uma atuação mais contundente.
É importante também ressaltar a importância da publização do conselho, pois,
ela é fundamental para analisarmos principalmente a participação da sociedade.
Sendo assim, deve-se dar mais publicidade, havendo divulgação da existência do
conselho, sua localização, dia e horário de suas reuniões e qual a sua finalidade e
deixando bem claro que o conselho é um mecanismo de participação social.
Logo, o CMS deve usar canais de comunicação para divulgar os trabalhos por
ele desenvolvidos o que compromete a participação da sociedade que em sua
grande maioria desconhece a existência do Conselho no município.
"Não tem uma comunicação por parte do CMS da existência do Conselho,
a página de divulgação do CMS não tem nada, não existe divulgação por
parte do Conselho, eu acho que tá muito falho e a população com isso não
tem interesse, quando você chega num lugar para conversar com alguém
sobre o Conselho, elas perguntam o que é isso, como funciona, nem o
usuário nem o trabalhador sabe disso" (Representante dos usuários).

5.3 Análises das atas das reuniões do CMSNR
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Analisando

as

atas

das

reuniões

do

CMSNR,

todas

apresentam-se

inicialmente descrevendo as instituições que representam cada segmento. Depois é
feita a leitura da ata da reunião anterior, que é enviada por e-mail, para cada
conselheiro para que a mesma seja aprovada, em alguns momentos aprova-se com
ressalvas. Depois inicia a Tribuna Livre que é um espaço de dez minutos reservado

à população para que traga alguma reclamação, reivindicação ou mesmo denúncia.
Em seguida passa para os Informes que é uma parte reservada aos membros
do conselho para passarem informações sobre cursos, eventos, mas que também é
usado para fazer denúncias,

questionamentos

o que gera discussões

o que é

proibido pelo Regimento Interno.
Em seguida passa para a Saúde em Destaque, que também versa sobre
solicitações,

reclamações,

denúncias,

questionamentos

e

informações

sobre

projetos, cursos na área da saúde dentre outros. Depois entra na pauta da reunião,
que geralmente não é seguida, uma vez que tudo no conselho gera muito debate e
discussão.
Em resumo,

as Tribunas

Livres, os Informes

e a Saúde em Destaque

abordam o seguinte: solicitação nos postos de saúde da planilha de reuniões do
conselho municipal de saúde para que a população fique ciente; reclamação sobre
falta de médicos porque saem para fazer curso e não tem ninguém para substituí-los
comprometendo

o atendimento

da comunidade;

reclamações

de ineficiência

de

alguns conselhos gestores; falta de profissionais, agentes comunitários, enfermeiro,
médico

de PSF em alguns

bairros;

demora

em realizar exames

e de obter

resultados; baixa qualidade do material usado na fábrica de óculos; reclamações
sobre programas de saúde e quanto a infraestrutura em unidades de saúde; muitas
reclamações sobre falta de medicamentos

em postos de saúde e sobre a falta de

médicos.
Quanto à falta de médicos uma representante do poder público e que também
é conselheira deixou claro que o problema de médicos não é só em Volta Redonda,
mas em todo o país.
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"Não vou defender nem atacar a categoria médica, é problema que está no
país inteiro, sobre a falta de médicos e que Volta Redonda tem uma
estrutura que dá conta de seus munícipes, porém atendemos a população
das cidades vizinhas e que há mais de um ano a SMS está buscando
solução, inúmeros esforços tem sido feitos para contratação e/ou diminuir o
problema do referido profissional" (Representante de prestadores de
serviço).

Em algumas atas até têm informes importantes de cursos de capacitação de
conselheiros,
mesmo

seminários,

palestras que serão realizadas,

são reclamações

mudanças

e denúncias,

por parte tanto

porém,

dos conselheiros

mas o que prevalece

não observamos
que fazem

sugestões

uso da palavra

de
nos

momentos dos Informes e da Saúde em Destaque quanto dos cidadãos que se
manifestam na Tribuna Livre.
Em uma das reuniões que participamos,
apenas fiscalizando

foi questionada

essa questão do conselho ficar

por alguns conselheiros,

que diziam que o

conselho deveria também formular políticas públicas.
De acordo com o regimento do Conselho, o qual usamos para informar a
estrutura organizacional do CMSNR, seu caráter é deliberativo e fiscalizador, porém
pelo que pudemos constatar ele exerce mais um poder fiscalizador,
confrontando

as atas com as observações

das reuniões,

uma vez que

percebe-se

que os

conselheiros se limitam mais em fazer denúncias, e reclamações sobre os serviços
de saúde prestados à comunidade.
Como ressaltado anteriormente cada momento da pauta das reuniões tem um
propósito, mas todos se resumem na maioria das vezes em muitas denuncias e
reclamações o que reafirma o seu caráter mais fiscalizador.
Como foi percebido,

há muitas reclamações.

Quando questionamos

uma

representante do conselho sobre isso a mesma disse que as reclamações são feitas
verbalmente pelos conselheiros durante as reuniões, mas depois eles as fazem por
escrito e depois elas são encaminhadas à SMS. "A SMS da resposta às demandas,
mas não sei se atende às expectativas dos usuários "(Representante de prestadores
de serviço).
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Uma ata que foi muito importante em sua análise foi a da eleição da nova e
então presidente do conselho, porque ficou bem claro que a mesma tinha muito
interesse em dirigir o conselho, uma vez que ela também é a atual secretária de
saúde do município.
Nesse dia a então secretária fez elogios ao antigo presidente e fez críticas
quanto ao individualismo e centralização de poder, além da falta de capacitação dos
Conselheiros o que prejudicaria os trabalhos.
Questionou-o sobre os diversos cursos que ele tinha feito, ressaltando a
necessidade

de

mudanças,

alegando

que todos

têm

que

aprender

e ter

oportunidade para um bom desenvolvimento do trabalho.
Falou sobre a Conferência Municipal de Saúde realizada em 2011, onde
várias entidades ficaram de fora e perderam seu assento no Conselho, sendo todas
com serviços prestados ao município. Disse então que queria se candidatar a
presidente,

mas com uma proposta de mudança,

onde todos possam sair

fortalecidos, dizendo como se faz isso.
"Abrindo uma mesa Diretora, colocando um Colegiado de Gestão onde
todos tenham a oportunidade de participar das decisões, aumentando assim
o número de integrantes e respeitando a paridade. Outra novidade será o
rodízio na gestão entre os segmentos podendo ser de seis meses a um ano
no mandato" (Representante de prestadores de serviço)

A secretária deixou bem claro que fez contato diretamente com a maioria dos
Conselheiros no seu gabinete, democraticamente, falando da sua proposta de
Gestão e da von ade de se candidatar ao cargo.
Tal atitude foi questionada por um conselheiro, que solicitou que colocasse na
ata a sua indignação e protesto por só ter um candidato e esse ser o gestor. Mas
apesar de tantas discussões foi proposta a votação pela própria secretária e a
mesma foi eleita com vinte votos a favor e apenas quatro contra.
Foi percebido também que em certas situações o poder público, que é
representado pela secretária

qe

saúde sendo a mesma a presidente do conselho,
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não respeita as deliberações do conselho, um bom exemplo foi o da aprovação do
RAG (Relatório Anual de Gestão).
Nesse episódio o conselho fez alguns questionamentos para aprová-lo e
solicitou mais tempo para entendê-lo melhor, mas alegando questão de prazo a
presidente do conselho informou que o mandaria mesmo sem aprovação do
conselho, demonstrando claramente a falta de poder de deliberação por parte do
conselho. "Enviarei a RAG sem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde"
(Secretária de Saúde e presidente do CMSNR).
Ainda sobre o RAG um conselheiro relatou que estava sendo pressionado por
sua entidade

a aprovar o RAG, e que estava pensando

em trocar seus

representantes no conselho, falou ainda que existem outras entidades que sofrem
pressão para aprovarem o RAG.
Tal afirmação é muito séria, porque demonstra que as entidades do conselho
estão sendo coagidas a aprovar o que o poder público propõe, descaracterizando o
seu papel. Isso demonstra que não está havendo uma boa relação entre a
presidente do conselho e os demais conselheiros.
Isso fica evidente em um episódio que ocorreu em uma das reuniões, onde
um conselheiro indignado com a falta de comprometimento da gestora em dar
explicações quanto a um determinado ofício que versava sobre determinado
problema, disse:
"Proponho que a plenária eleja hoje um novo presidente do conselho, já que
não existe uma relação de confiança entre os Conselheiros e a gestão. Para
mim ficou claro que a gestora não respeita o conselho, pois saiu da reunião
sem dar explicações, a reunião estava agendada à quinze dias e seria para
ela dar esclarecimentos e a mesma mandou que nós procurássemos o
Ministério público" (Representante dos usuários).

o mesmo

conselheiro continuou dizendo que os Conselhos Gestores também

não funcionam e quem manda hoje é a gestão. Para o conselheiro, a presidente não
está respeitando o Conselho como deveria.
Ao analisarmos como se chega às decisões do Conselho, constatamos que
elas são aprovadas primeiramente por suas comissões 'que dão parecer sobre
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determinada temática e depois são submetidas ao plenário para que sejam
aprovadas de fato. Porém foram percebidos alguns problemas sérios, quanto à
constituição das mesmas, e principalmente a falta de comprometimento dos seus
membros.
Em várias atas pudemos perceber reclamações de alguns conselheiros
pedindo mais responsabilidades dos outros conselheiros para participarem das
reuniões das comissões e conselheiro reclamando que as reuniões das comissões
não estão dando quorum. Houve até proposta para que todos os conselheiros que
compõem alguma comissão ratifiquem em documento próprio sua vontade ou não
em continuar fazendo parte da mesma.
Como são as comissões que tomam as decisões referentes às diversas
temáticas

do conselho, esse esvaziamento

e falta de comprometimento

dos

conselheiros tende a abrir espaço para que o poder público centralize cada vez mais
as decisões.
Entretanto, vimos que em alguns momentos as comissões exerceram de fato
o seu papel e questionaram

antes de aprovar algumas temáticas, fazendo

importantes ressalvas, que por sinal foram muito sérias, chegando ao ponto de
questionar ações da SMS, como prorrogação de contrato em regime emergencial e
aditivos o que é vedado pela lei 8.666/93.
Outro ponto interessante foi quanto à aprovação das prestações de contas de
alguns meses do ano de 2012, que tendo em vista a ausência de documentação
oficialmente solicitada à SMS pela comissão e mediante parecer técnico da
assessoria contábil sugeriu à plenária que não se aprovasse os balancetes.
Outra questão observada refere-se ao não seguimento do que prescreve as
legislações que regulamentam as ações do Conselho, pois, em muitas situações os
conselheiros criticavam que essas não estavam sendo cumpridas. "O Conselho
somente vai tomar rumo quando se cumprir o Regimento Interno" (Representante
dos profissionais de saúde).
Um conselheiro faz leitura da lei municipal n° 3890 de 24/09/2003 no artigo
onde fala que o conselheiro representante do segmento do usuário e trabalhador

-não poderá ter cargo comissionado e coloca que determinada conselheira que está
no segmento do usuário tem cargo comissionado na prefeitura e pede a saída da
mesma do conselho.
As entidades que representam o Conselho têm o papel de divulgar o que
acontece no conselho para a comunidade e também devem ter liberdade de ação,
sem ser coagidas, sem ser pressionadas. Porém houve relatos de perseguições e
ameaças por algumas entidades.

Determinado conselheiro

informou que sua

entidade sofreu ameaças e que por esse motivo iria sair do conselho de saúde.
Esse mesmo conselheiro relata que caso ele e o seu suplente saiam do
Conselho que a plenária reflita, porque "virão duas pessoas que não representarão
os usuários e sim os interesses do gestor".
Durante as reuniões em alguns momentos é aberto um espaço para que
representantes do poder público que trabalham em programas de saúde, venham
demonstrar o seu trabalho aos conselheiros, porém surgiram críticas a esses
trabalhos por parte de um conselheiro, alegando que não são nada eficazes e que
os dados são defasados. "Os conselheiros estão cansados de apresentações
inoportunas, sem apresentar um plano eficaz" (Representante dos usuários).
Observamos também um problema sério nas transcrições de algumas atas,
uma vez que essas continham

muitas siglas, mas não informavam

o que

significavam, isso dificulta o entendimento das mesmas. Isso demonstra a falta de
comprometimento

e até mesmo a falta de capacitação do secretario que é

responsável em redigir as atas.
Um fato que evidenciou que as deliberações do Conselho não são cumpridas
com muita agilidade, foi em relação a votação da alteração de alguns artigos do
atual Regimento Interno, que ocorreu na reunião do dia 09/10/2013.
Como analisamos o Regimento Interno em nossa pesquisa, fomos à sede do
Conselho no dia 27/11/2013 para usarmos o novo: mas ouvimos da secretária do
conselho que apesar de ter quase dois meses da aprovação das alterações, a
secretária de saúde que tambérTI é a presidente do conselho não havia assinado,
sendo assim o mesmo permanece sem validade.
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E

interessante, que foram a'terações importante.s, uma referia-se ao art. 13,

parágrafo 5° que propunha que a titularidade e a suplência deverão ser ocupadas
por entidades diferentes do mesmo segmento. Nesse momento as discussões
ficaram acirradas,

porque alguns não aceitavam dizendo que não teria um

compartilhamento de idéias entre titular e suplente, uma vez que representariam
entidades diferentes.
Já outros conselheiros defendiam a proposta, pois, viam nisso o aumento no
número de entidades no Conselho podendo se expressar. E diziam que os que eram
contra visavam apenas interesse da entidade e não da coletividade. Gerou assim um
debate de qual é mesmo a finalidade do Conselho Municipal de Saúde de Volta
Redonda.
Mas alguns representantes de algumas entidades deixaram bem claro que
estavam ali para defender os interesses de suas entidades mesmo. Percebe-se
assim que essa questão de defender os interesses da própria entidade é muito forte.
"Aqui no Conselho existe um grupo fechado que só visa seus interesses e combinam
votos, formou-se um verdadeiro "Iobby" (Representante dos usuários).
Enfim, há momentos que são importantes, em que são feitas palestras sobre
programas de saúde que são desenvolvidos pela SMS, como sobre a campanha
contra a dengue, por exemplo, e muitos outros, mas na maioria das atas que
analisamos e das reuniões que assistimos o que prevalece são denúncias e
reclamações, mas não se observa proposições de ações pelos conselheiros, mais
uma vez reafirmamos assim seu caráter mais fiscalizador e menos deliberador.
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6. Conclusão

Dentre os vários dispositivos legais que institucionalizaram a participação
social no SUS, o primeiro foi o texto da CF/88 que define o "caráter democrático e
descentralizado

da gestão administrativa,

com a participação da comunidade"

(CF/88, art. 194). Logo, a participação social é um princípio basilar do SUS, a qual
se concretiza com a instituição de novos canais de participação, como os conselhos
e as conferências de saúde nos três níveis da federação (COTTA et ai, 2008).
A lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 institucionalizou os conselhos de
saúde como pluralistas, ou seja, esses são compostos por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. É importante
ressaltar que caso o pluralismo perca força e algum segmento comece a se
sobrepor sobre outros, o conselho tende a se enfraquecer, logo, é preciso fortalecer
esse equilíbrio (SANTOS, 2000).
Outra característica dos conselhos é a paridade, sendo que metade dos seus
membros deve, obrigatoriamente, vir de entidades que representem os usuários. Os
Conselhos também têm a obrigação de exercer o controle social, isto é, fiscalizar as
ações do poder público no que diz respeito às políticas públicas de saúde. Nesse
sentido, eles têm como prerrogativa legal formular políticas na área da saúde
visando administrá-Ias da forma mais eficiente possível e que tragam benefícios
para a população (SANTOS, 2000).
Nesse contexto, partimos da análise do Conselho Municipal de Saúde do
•

Município de Volta Redonda, pois seria a instância legal de caráter participativo e
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deliberativo.
deliberação

Como forma de analisar de fato como se efetiva o poder de

e de fiscalização

do CMSNR

frente às políticas públicas de saúde

implementada no município, utilizamos as entrevistas, os questionários, as análises
das atas e a participação nas reuniões.
Baseado

nesses

quatro

instrumentos

de

investigação

que

utilizamos,

chegamos a conclusão que o referido Conselho apresenta um grau de participação
da sociedade no processo de agenda, formulação e implementação
pública

na área de saúde da cidade

infraestrutura

bem limitado

das políticas

e restrito, apresenta

muito boa, porérrl, quanto ao poder de deliberação

uma

sua atuação é

muito baixa.
Percebemos como dito em nossas análises, que o CMSNR se dedica mais a
ações de fiscalização, fazendo muitas reclamações e denúncias quanto aos serviços
públicos oferecidos à comunidade e negligencia o seu poder deliberativo. Raramente
se viu uma proposição, sugestão de ações para solucionar algum problema, ou seja,
o mesmo se abstém de formular

política públicas que visem solucionar

tantos

problemas relatados durante as reuniões.
Esse comportamento
entre os próprios
entidade

dos conselheiros se deve a uma falta de engajamento

segmentos,

em detrimento

que \/isam mais defender

da colet~vidade e também

está

centra ização de poder por parte do poder público,

interesses

da própria

relacionado

com

que é representado

a

pela

secretária de saúde do município sendo a mesma a presidente do CMSNR.
Na maioria das vezes é o próprio Conselho que possibilita esse fortalecimento
de poder, porque pelo o que nós percebemos tudo que é decido no conselho passa
pelas comissõe e essas, demosntram

claramente uma falta de comprometimento,

uma vez que muitas vezes nem há quórum para as reuniões.
Outra questão muito séria diz respeito ao jogo de interesses e pressões que
existem

dentro

do Conselho,

onde

entidades

relataram

que estavam

sendo

que os conselheiros

atuam

ameaçadas para aprovarem certas matérias no conselho.
De acordo com nossas • análises, constatamos

mais ratificando as decisões que vêrn de ckna. Problema esse que é causado em
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grande parte pela falta de capacitação

deles, que como foi relatado por alguns,

muitas vezes nem votam ou se abstém por desconhecer o que se propõe a aprovar.
Outra questão que foi observada por meio da pesquisa, levantou uma questão
que vai de encontro à necessidade

do processo de renovação

do CMS. Logo

existiria uma perpetuação nos cargos de conselheiros por parte de representantes
que mudam constantemente de instituições para permanecer sempre no Conselho.
Outro problema que verificamos foi nas reuniões mensais, pois ocorreram
mudanças

de data, atrapalhando

o processo de acesso da população,

ficando

restrito para os conselheiros.
Projetos apresentados pela SMS precisam ser esclarecidos aos conselheiros
de forma que eles saibam realmente o que estão discutindo, ficando evidente uma
deficiência na falta de informação e formação por parte dos integrantes do CMS.
Nesse sentido,

o poder público poderia

ser indutor de uma política de

informação e capacitação junto ao CMS. Desta forma, a autonomia, a participação e
o processo de deliberação seriam elementos efetivamente presentes nesta instância
institucional de grande valor, que são os conselhos municipais.
De qualquer forma, é percebida uma abertura de diálogo mesmo que limitada,
entre o Conselho e a sociedade

civil, que poderia ser maior, mas não há uma

publicização do conselho e muitos nem sabem da sua existência.
Quanto às entidades que compõem o Conselho, como dito anteriormente,
essas exercem mais o seu poder de fiscalização,

mas o Regimento

Interno do

Conselho determina o seu caráter Deliberativo e Fiscalizador, logo algo está errado.
Todo traballho possui dificuldades e limitações que surgem no decorrer da
pesquisa. Em relação a este, podem-se apresentar algumas questões referentes a
dificuldade de agendar as entrevistas e em relação à coleta. de dados, pois em um
estudo de caso os resultados obtidos acenam para uma limitação de generalização
das observações. Outra limitação pode ser observada na questão dos entrevistados,
porque

estes

podem

responder

de

maneira

evasiva

ou

,

comprometimento

por não verem sentido ou importância no estudo.

sem

grande
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.
Os representantes
responder de forma e.

das instituições ou do poder público podem ainda

e ciosa, no sentido de favorecer a imagem das instituições

ou as polífcas exe ci as elo poder local.
Logo é ne e a . e destacar que esse tema devido a sua importância dá
abalhos mais aprofundados que visem superar as limitações

margem para o
enfrentadas

a

.

mais novo

essa pesquisa, colaborando assim para o fortalecimento desse
e participação social.

e

Co c 0- e a si
l

controle s;a
Entreta
em princ···

que o CMS institucionalmente tem um grande valor para o

ai ir de sua atuação como fiscalizador

ae·
,a

da gestão pública.

eração sobre as políticas públicas também faz parte do pleito, mas
ção parece ocorrer de forma restrita ou limitada no CMSNR.
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8. ANEXOS

Roteiros para a pesquisa de campo

- Conselho mu 'cipal de saú e

1. Quando foi criado o CMS de Volta Redonda?
2. Qual é a estrutura de funcionamento do CMS de Volta Redonda? Recursos?
3. Há um regimento interno que normatiza e estrutura o CMS? Quando foi criado?
4. Como ocorrem as reuniões? Há uma freqüência? Qual a freqüência das reuniões?
Local?
5. Qual o número de membros do Conselho? Como é a questão da paridade?
6. Quem propõe a pauta de reuniões do Conselho e como se chega as decisões?
7. Como são escolhidos os representantes do Conselho?
8. Quais as comissões temáticas existentes no CMS de volta Redonda?
9. Há capacitação dos conselheiros? E qual a importância da renovação de quadros
nos Conselhos?
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10. A criação dos CMS visa relações mais inclusivas e democráticas entre os
beneficiários e os provedores de saúde. Como você observa no município de Volta
Redonda?
11. Qual a importância do CMS para o desenvolvimento de políticas públicas na
área de saúde? O CMS atende a sua proposta?
12. Como é a articulação entre o CMS e a secretaria de saúde?
13. Como você observa a participação do poder público no fomento e da gestão das
políticas e dos serviços públicos?
14. Outros atores estão envolvidos? Quais? Legislativo? Judiciário?
16. Como você observa o papel da rede privada na saúde do município?
17. Qual sua leitura sobre as outras secretarias? Elas conseguem trabalhar em
conjunto, dialogar com a saúde?
18. Como você observa a participação da sociedade civil na discussão, elaboração
de projetos na área da saúde? Como isso é feito?
19. Você acha satisfatória a participação das entidades da sociedade civil na
formulação de políticas públicas no município?
20. A população mostra-se interessada em participar de tais projetos?
21. O município, na visão do senhor estimula a participação do cidadão?
22. Há uma divulgação da existência do CMS na cidade?
23. Como é a participação da sociedade no Conselho?
24. Dentre os programas de saúde oferecidos, qual ou quais apresentam maior
demanda ou que tem maior relevância? Por quê?
25. Como o senhor julga ser a qualidade e humanização da assistência nos postos
de saúde e hospitais?
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26. Quais são os gargalos que precisam ser superados para o desenvolvimento da
saúde no município? Como melhorar?
27. O Conselho Municipal (ou outro órgão responsável) possui projetos para novos
investimentos (espaços, tecnologia, funcionários, dentre outros) na área da saúde
em Volta Redonda? Se sim, quais?
28. Como é a relação do Conselho Estadual de saúde com o Municipal?
29. Existe um Consórcio Intermunicipal para a saúde da região? O senhor sabe
como é seu funcionamento? Tem resultados?
30. Há um conselho para um controle social deste consórcio? Quais as principais
melhorias que o Conselho Intermunicipal trouxe para o Médio Paraíba, em especial
para Volta Redonda?

- Secretaria Municipal de Saúde

1. Qual é a estrutura de funcionamento da Secretaria municipal de saúde de Volta
Redonda? Recursos - origens - verba municipal, estadual e federal?
2. Relação com o governo federal e estadual? Em atendimento de programas e
autonomia do município?
3. Volta Redonda é colocada como uma cidade que presta um serviço de saúde
pública em termos de qualidade e estrutura acima da média de outros municípios do
Estado do Rio de Janeiro? O que você atribui a esses resultados? Desde quando?
Porquê?
4. Como é o funcionamento em relação a fundação, quando esta foi criada?
Objetivos? É uma estrutura mais adequada?
5. Qual o tipo de vinculo/contrato formal de trabalho os profissionais de saúde têm
com os estabelecimentos de saúde? Quafltitativo?
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6. Na atual gestão da secretaria de saúde de Volta Redonda, qual seria em sua
opinião o maior avanço realizado nesse campo na cidade?
7. Dispõe de canais de comunicação

que permitam aos usuários expressarem

e

terem atendidas suas reclamações, sugestões e solicitações? Ouvidoria?
8. Há uma divulgação das políticas públicas de saúde na cidade? Instrumentos
9. São vários os programas de saúde desenvolvidos pela SMS. O que vocês fazem
para medir a qualidade, eficácia dos mesmos?
10. Realiza periodicamente

pesquisa de satisfação

com usuários e utiliza estes

resultados nas tomadas de decisão?
11. Quais seriam as principais

reclamações

dos usuários quanto aos serviços

prestados pelo município?
12. Vocês fazem usos de banco de dados para a criação de indicadores

para

orientá-los nas tomadas de decisão? Como é feito? A população tem acesso? Como
vocês fazem as divulgações de suas ações?
13. Dentre os programas de saúde oferecidos, qual ou quais apresentam

maior

demanda ou que tem maior relevância? Por quê? Destacaria algum
14. Como o senhor julga ser a qualidade e humanização da assistência nos postos
de saúde e hospitais?
15. Quais são os gargalos que precisam ser superados para o desenvolvimento

da

saúde no município? Como melhorar?
16. Como você observa a participação do poder público no fomento e da gestão das
políticas e dos serviços públicos?
17. Outros atores estão envolvidos? Quais? Legislativo? Judiciário?
18. Qual sua leitura sobre as outras secretarias?

Elas conseguem

conjunto, dialogar com a saúde? Existe· alguma parceria?
19. Como você observa o papel da rede privada na saúde do município?

trabalhar em
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20. Existe alguma Parceria-Público-Privado

na promoção da saúde em Volta

Redonda? E outras instituições?
21. Há parcerias da secretaria de Volta Redonda com outras secretarias do
município?
22. Como é a fiscalização dos serviços de saúde que são prestados pela rede
pública e pela rede privada na cidade?
23. O Brasil enfrenta um grande problenla em relação ao número de leitos
oferecidos pelo SUS. Diante disso, qual é a situação de Volta Redonda hoje?
24. E o atendimento de média e alta complexidade. Como o poder público atua?
25. A prefeitura oferece algum auxílio para especialização dos funcionários da área
da saúde?

- Conselho Municipal e sociedade civil

1. A criação dos CMS visa relações mais inclusivas e democráticas entre os
beneficiários e os provedores de saúde. Como você observa no município de Volta
Redonda?
2. Qual a importância do CMS para o desenvolvimento de políticas públicas na área
de saúde? O CMS atende a sua proposta?
3. Como é a articulação entre a secretaria de saúde e o CMS? Como vocês
trabalham em relação ao CMS. Vocês criam uma agenda e leva propostas?
Discutem as propostas? Como funciona com o atendimento das demandas?
4. Como você observa a participação da sociedade civil na discussão, elaboração de
projetos na área da saúde? Como isso é feito?
5. Você acha satisfatória a participação das entidades da sociedade civil na

.

formulação de políticas públicas no município?
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6. A população mostra-se :nteressada em participar de tais projetos?
7. O município, na visão do senhor estimula a participação do cidadão?
8. Qual é a importância das deliberações

ouvidas nas reuniões mensais do CMS

para as decisões tomadas pela secretaria?
9. Sobre a última conferência.

Como você observa seu papel, funcionamento

e

resultados?

- Consórcio Intermunicipal

1. Existe um Consórcio Intermunicipal para a saúde da região? O senhor sabe como
é seu funcionamento?

Quais são os objetivos deste consórcio? Tem resultados?

Quem seria o representante da cidade?
2. Como são desenvolvidas

as políticas de saúde no Consórcio Intermunicipal?

O

hospital regional está neste âmbito? Recursos? Que tipo atendimento?
3.

Há um conselho para um controle social deste consórcio? Quais as principais

melhorias que o Consórcio Intermunicipal trouxe para o Médio Paraíba, em especial
para Volta Redonda?
4. Quais as principais melhorias que o Consórcio Intermunicipal trouxe para o Médio
Paraíba, em especial para Volta Redonda?
5. Quais as principais ações executadas pelo Consórcio Intermunicipal
Paraíba?

- Questionário

1. Qual Instituição você representa?

no Médio
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2. E a primeira vez que sua instituição participado CMS de VR?
3. Como funciona a escolha dos representantes do CMS?
4. Você percebe algum problema de representatividade no CMS?
5. Há uma perpetuação de entidades no CMS ou há mais diversidade?
6. A criação do Conselho visa relações mais inclusivas e democráticas entre os
beneficiários e os provedores de saúde. Isso acontece de fato em Vota Redonda ou
há falhas?
7. Qual o Número de membros do conselho? Há paridade?
8. Quem propõe a pauta de reuniões, e como se chega às decisões?
9. Há uma divulgação da existência do conselho na cidade?
10. Como é a participação da sociedade no Conselho?
11. Os Conselhos não executam, mas sim elaboram e fiscalizam as políticas de
saúde, pois cabe a SMS a execução. Como funciona essa parceria?
12. Há capacitação dos conselheiros? E qual a importância da renovação de
quadros no Conselho?
13. O CMS tem efetivamente poder de deliberação frente as políticas públicas de
saúde do município?
14. Como ocorrem as deliberações no Conselho?
15. Após as deliberações é feito um acompanhamento
deliberações estão sendo cumpridas pelo poder executivo?
16. Há um retorno da SMS quanto as deliberações do CMS?

para saber se as

