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Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 

 

 
Brasília, 23 de abril de 2010 
Diário do Nordeste - Fortaleza/CE 
 
Secretário presta contas na CM 
 
POLÍTICA 
Foi preciso protesto até do presidente da Câmara para que o secretário de Saúde vá falar com os 
vereadores 

 

Ontem foi mais um dia em que a questão da saúde pública dominou os debates na Câmara 

Municipal de Fortaleza. Além da melhoria na estrutura dos equipamentos do Município, os vereadores 

pediram a presença do secretário municipal de saúde, Alex Mont´Alverne, para discutir a questão, após 

criticarem o fato de ele sequer estar respondendo a quem o procura. Após uma série de reclamações 

dos adversários e até dos aliados da prefeita, o vereador Acrísio Sena (PT), marcou para amanhã de 

hoje um encontro entre o secretário Alex Mont´Alverne e os vereadores na própria Câmara Municipal. 

O presidente da comissão de Saúde da Câmara, vereador Machadinho Neto ( DEM) , disse, da 

tribuna da Câmara, que os parlamentares precisam conhecer a estrutura de saúde do Estado antes de 

reclamarem. Ele reclamou da postura dos colegas e declarou: "Estou quebrando meu silêncio para dizer 

que eu tenho pena deste plenário. Ficam discutindo IJF, mas não conhecem a Lei do SUS ( Sistema 

Único de Saúde) ou o Conselho Nacional de Saúde". 

Machado Neto foi quem reclamou da obrigação de o secretário de Saúde do Município dar 

esclarecimentos aos parlamentares quando for procurado pelos vereadores e reclamou o fato de Alex 

Mont´Alverne não ter atendido a uma sua ligação. A partir da crítica de Machadinho, outros vereadores, 

inclusive o presidente da Casa, Salmito Filho (PT), deu aval para a cobrança, foi que Acrísio Sena se 

empenhou para convidar o secretário a estar hoje na Câmara Municipal. "Eu vou fazer o possível para 

manter essa interlocução com os vereadores", justificou o petista. 

Em sua declaração sobre o assunto, Salmito chegou a dizer que a Câmara Municipal tem tido 

"paciência" com os auxiliares da Prefeitura que não comparecem à Casa quando são convidados a dar 



 
 
esclarecimentos e chamou de "falta de respeito" a atitude de alguns gestores das pastas em relação ao 

Legislativo. "Tem que ter muita paciência e essa paciência a Câmara já teve, mas tem um limite", 

protestou o presidente do Legislativo Municipal. 

Após as críticas, o líder da bancada petista na Câmara, vereador Ronivaldo Maia, foi à tribuna 

destacar a estrutura do IJF e os benefícios que, segundo ele, Luizianne Linsvem fazendo desde que 

assumiu a Prefeitura. O vereador Iraguassu Teixeira (PDT) também foi à tribuna da Câmara, ontem, 

cobrar mais empenho do Governo Federal para atualizar a tabela de pagamentos utilizada pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), que segundo o pedetista está há 15 anos defasada. Ele citou a paralisação dos 

cirurgiões da Santa Casa e disse que o fato é um alerta para o poder público. 

FALTAM RECURSOS 

Ex-gestor defende emenda 

O deputado João Ananias (PCdoB), ex-secretário de Saúde do Estado, destacou ontem, 

durante pronunciamento na Assembleia que a saúde já avançou muito no País, principalmente com o 

surgimento do Sistema Único de Saúde ( SUS) , mas pondera que falta verba para o setor, por isso 

defende a aprovação da regulamentação da Emenda 29, que amplia as aplicações para a saúde, de 

forma escalonada, até o limite de 10% da receita da União. De acordo com o parlamentar, o Ministério 

da Saúde iniciou o ano de 2010 com um déficit de R$ 8 bilhões, caso a Emenda 29 fosse aprovada, ele 

pontua que permitiria um ganho de R$ 12 bilhões para a área, o que cobriria o saldo devedor atual e 

garantiria avanços, como a ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu). 

O deputado afirma que a maior dificuldade de verbas se concentra na atenção primária que 

acaba sendo de responsabilidade do Município, "o ente mais pobre da federação". Ananias atesta que 

isso acontece porque as cidades são as menos contempladas na distribuição tributária, já que a maior 

parte dos tributos fica com a União. 

O ex-secretário argumenta que é preciso lutar por mais recursos para a atenção primária, para 

garantir a equidade no ideário do SUS, assegurando essa verba em orçamentos, sejam eles municipais 

ou estaduais. Isso porque, explica, a falta de recurso para a atenção primária acaba tendo reflexos para 

a atenção secundária e terciária. "Claro que a falta de recursos para atenção primária vai acabar 

comprometendo a atenção secundária e a terciária", reitera. João Ananias analisa que antes da criação 

do SUS, o atendimento primário ficava concentrado nos hospitais. Mas pondera que esse modelo sofreu 

uma mudança com a reforma sanitária e com o advento do Sistema Único de Saúde. 

 
 

 

 

 

 

Expediente 
Carta Eletrônica do CNS 
Publicação do Conselho Nacional de Saúde - Ano VI – 23 de abril de 2010. 
Secretaria Executiva do CNS 
Coordenação de Comunicação e Informação em Saúde  


