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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

                                                                                       
ATA DA 207ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO 

 

 
SÃO PAULO, 20/04/2016 
 
 
PRESIDENTE 
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
 
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMS-SP 
MARCIA MULIN FIRMINO DA SILVA  
 
 
LISTA DE PRESENÇA 

 
 
I – Conselheiros Presentes 

 

Representantes da Sociedade Civil: 

MARIA ADENILDA MASTELARO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

LESTE 

PAULO ROBERTO BELINELO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

LESTE 

ADÃO DO CARMO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE SUDESTE 

SUELY LEVY BERTUBO FONSECA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

CENTRO 

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 

SAÚDE CENTRO 

FRANCISCA ANDRADE QUINTEROS (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

SUL 

JOÃO CORTEZ NETO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE SUL 

HUGO FANTON RIBEIRO DA SILVA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

OESTE  

MARIA REGINA DA COSTA E SILVA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

NORTE 

ANSELMO SILVA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE NORTE 

MANOEL OTAVIANO DA SILVA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

VERA LUCIA DIAS PADILHA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

MARIZI DA SILVA FERREIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

MARIA CONCEIÇÃO AMARAL (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

FRANCESCA EDNELDA ANDRADE GOMES (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

JOÃO CORDEIRO (SUPLENTE) –- REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

CONSELHO

MUNICIPAL

DE SAÚDE

SÃO PAULOSÃO PAULO
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DARCY DA SILVA COSTA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

AIRSON DA COSTA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

FRANCISCO JOSE C. DE FREITAS (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

ELIZABETE FERREIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

REGINA CÉLIA PEDROSA VIEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

CÁSSIA SCHIFFER ROGERO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

NADIR FRANCISCO DO AMARAL (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

EULÁLIA ALVES CORDEIRO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

GERSONITA PEREIRA DE SOUZA (TITULAR) – REPRESENTANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

DIONÍSIO REIS SIQUEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS 

EVANCE GOMES DE OLIVEIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS 

 

Representantes dos Trabalhadores em Saúde:  

IVONILDES FERREIRA DA SILVA - (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA 

SAÚDE 

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 

CATEGORIA SAÚDE 

ANA ROSA GARCIA DA COSTA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 

LOURDES ESTEVÃO DE ARAÚJO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 

VALÉRIA LUZIA FERNANDES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 

SELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 

JASON GOMES RODRIGUES SANTOS (TITULAR) – REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO 

FIM 

 

Representantes das Inst ituições Governamentais:  

MARIA CRISTINA BARBOSA STOROPOLI (TITULAR) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PRIVADA 

CINTHYA COSME GUTIERREZ DURAN (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PRIVADA 

CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PAIM – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES FILANTRÓPICOS 

MARIA JOSÉ ROLLO RIBEIRO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES FILANTRÓPICOS 

 

Representantes do Poder Público: 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA – PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANDREZA TONASSO GALLI (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

TIAGO MORAES COELHO DALE CAIUBY (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

FÁBIO JULIO MOTOA DE OLIVEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

CECÍLIA CLEONICE RIBEIRO MARTINS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

MARCO TADEU MOREIRA DE MORAES (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

DENIS VIEIRA PINTO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

MARIA CÍCERA DE SALLES (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

 

II – Justificativas de ausência: 

ÉDER GATTI FERNANDES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA SAÚDE 

GRAÇA MARIA DE CARVALHO CÂMARA (TITULAR) – REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO 

FIM 

MARLY APARECIDA LOPES ALONZO MAZZUCATO (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

DENIZE CALVO COSTA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

 

III – Ausentes: 

MARIA MACEDO COSTA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE SUDESTE 

ANA ARLENE CARVALHO GOUVEIA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 

SAÚDE OESTE  
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PEDRO CARLOS STELIAN (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

DEODATO RODRIGUES ALVES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA 

SAÚDE 

DURVAL RODRIGUES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 

VIVIANE DOS SANTOS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 

IRAMIR BASTOS GOMES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE PROFISSIONAIS LIBERAIS 

IVAN GUILHERME LADAGA VICENTE (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 

LUCIANA AMARAL TIRADENTES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 

 

 

IV – Visitantes: 

 

Conforme Lista 

 

 

ATA ELABORADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CMS-SP: 

MARCIA MULIN FIRMINO DA SILVA - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMS/SP 

 

DIGITAÇÃO:  

AMANDA SAMPAIO MACHADO DA SILVA – AGPP  

EMMANUEL DUDA CÂNCIO DOS SANTOS - AGPP 

 

REVISÃO GERAL:  

MARCIA MULIN FIRMINO DA SILVA - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMS/SP 

 

Pauta: 

 

A- Conselheiros representantes de Usuários-Movimentos Sociais: Assinatura da Ata de 

Posse. 

B- Aprovação das Atas da 204ª (18/02/2016), 205ª (02/03/2016) e 206ª (03/03/2016) Reunião 

Plenária Ordinária do CMS-SP; 

C- Informes da Mesa; 

D- Informes dos Conselheiros; 

 

E- Ordem do Dia: 

1- Organização do Conselho Municipal de Saúde – Gestão 2016-2017 

 

 

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Dá posse aos 

conselheiros que não haviam assumido na reunião do dia 03/03/2016 e inicia a reunião. Passa 

ao item, "Aprovação das atas das reuniões plenárias 204, 205 e 206".  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Ressalta que na ATA da reunião 204, deve constar a solicitação do ex-conselheiro Renato, em 
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relação ao material apresentado pela Assistência Farmacêutica. Sobre a ATA da reunião 205, é 

necessário constar a informação de votação nominal e/ou o número de votos.  

Costa, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 

Ressalta que por conta de toda a questão política envolvendo estas ATAS, e como este 

documento servirá como registro documental de alguns segmentos, solicita que conste o nome e 

o voto das pessoas.  

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Consulta o 

Pleno sobre a aprovação das ATAS. Aprovadas com as correções. Passa ao item “Informe da 

mesa”.  

Márcia Mulin, Secretária Geral do CMSSP: Informa que a Secretaria Geral do CMS recebeu 

dia 30 de Março, dentro do prazo legal, o RAG 2015. Passa para o Dr. Cláudio no intuito de 

complementar o informe.  

Dr. José Cláudio Domingos, Assessor da SMS: Lembra que a cópia foi disponibilizada em 

CD, e não em forma impressa, e se refere a um extrato do RAG. Optaram por fazer cópias e 

distribuir para os conselheiros.  

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Não havendo 

mais informes de mesa. Passa para os informes de conselheiros.  

Adão, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sudeste: Informe 

que foi realizada com sucesso a eleição dos conselheiros gestores da supervisão do Ipiranga, 

envolvendo 25 equipamentos de saúde e 1200 pessoas só do segmento usuário.  

Costa, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 

Informa assistiu TV 17/04 2016 a representação da Câmara federal, na proposta de discussão 

de  impeachment ilegal sem fundação jurídica, e sim posição política, pelo impedimento da 

presidente da República em relação ao mandato. Que necessário um posicionamento do CMS 

em relação a isso. Propõe uma moção de repúdio contra o camará Federal, em defesa da 

democracia no país e contra o processo de impeachment da presidente. O segundo informe, 

trata-se do fato de que logo que assumiu seu mandato, foi convidado pelo conselho gestor na 

Saúde Bucal da Cidade Tiradentes, participa da reunião visitou algumas unidades e esteve onde 

foi reforma salas para TO que ocorreu envolvendo. Para sua surpresa, o valor gasto 150 mil 

reais escrito na placa foi altíssimo e a reforma não existiu. Deseja colocar este assunto em 

pauta, e realizar discussão com a supervisão e o CMS.  

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Solicita que o 

conselheiro realize a discussão lá na supervisão, e informa que irá cobrar o resultado da 

discussão que deverá ser real ziada lá.  
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Selma, Conselheira Suplente representante das Entidades Sindicais Gerais: Informa que o 

SINDSAUDE está em campanha salarial e que está entregando ao CMS uma cópia das 

reivindicações.  

Ana Rosa, Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Lembra que a 

moção deve ser pautada em deliberações ainda hoje. A comissão de orçamento não possui 

condições de analisar via CD. Precisam da cópia do RAG 2015 em papel ao menos para os 

membros da comissão de Orçamento e Finanças. Concorda com o conselheiro Costa, e lembra 

que o impeachment é um Golpe, e não apoiará. Informa que sofreu um assalto a mão armada 

no sábado, e tem sido ameaçada pelo ladrão, inclusive propondo que ela comprasse o que ele 

levou. O mesmo entrou em todos os seus grupos de Whatsapp, e mudou o nome para FORA 

DILMA. Isso trouxe diversos problemas, fazendo com que várias pessoas ligassem para o 

SINDSEP reclamando que ela havia realizado esta alteração. Deseja deixar bem claro que não 

apoia o Golpe que está sendo feito em relação a presidente.  

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Informa que 

houve um caso parecido com o Dr. Ministro Artur Chioro. Lembra a todos que Segurança 

Pública é competência do Estado.  

Cecília, Conselheira Suplente representante do Poder Público: Informa sobre o COSEMS 

que aconteceu no Anhembi, com a participação de 1611 pessoas, 229 secretários de saúde, 469 

municípios. Foram inscritos 246 trabalhos só do município de São Paulo. Agradecem a todos 

que estiveram lá.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: O 

CMS fez um pôster e compareceu ao COSEMS através dos conselheiros Adenilda, Nadir e Ana 

Rosa, Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: O CMS realizou 

11 encontros sobre a Programação Anual de Saúde, realizada no mandato anterior. Cita que o 

CECCO Mooca esteve aqui em SMS, e não gostariam que a unidade fosse fechada. Os técnicos 

que vieram foram recebidos pelo Júlio e está agendada outra reunião para acompanhamento 

dos conselheiros. Cita ser conselheira do CEO Penha, e informa que existiam dois profissionais 

contratados pelo parceiro, Agora a unidade está sem. Gostaria que SMS tivesse um carinho 

muito grande com as unidades da Administração Direta. Existem profissionais que podem fazer 

J40 e resolver o problema.  

Gersonita, Conselheira Suplente representante da Pessoa com Deficiência: Felicita os 

novos conselheiros. Convida para o Seminário do Homem com Deficiência que será realizado 

dia 30, das 13h às 17h, na Câmara Municipal. É necessário um olhar voltado para o homem, um 

trabalho de conscientização sobre o tema. Solicita que para esta gestão não cheguem ao final 
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com os mesmos problemas da gestão anterior. Cita Lei sobre a inclusão e a necessidade de 

suporte para a conselheira Eulália. É fundamental que a SMS providencie este suporte. É 

necessário também o transporte adaptado para que possa trazer sua filha às reuniões. A 

supervisão da região tem auxiliado, porém o transporte não é adaptado, o que força o desmonte 

da cadeira.  

Dionísio, Conselheiro Titular representante das Centrais Sindicais: Realiza informe de 

apoio a moção de repúdio que foi citada anteriormente. Devem lembrar que durante esta 

discussão de Impeachment, alguns projetos de lei têm sido debatidos e aprovados. Existem 

muitos temas que devem ser observados. Existe o dia 28/04 sobre o dia de memória das vítimas 

de acidente de trabalho. Será feito um grande ato em Mariana, pelo crime cometido pela 

SAMARCO. Reitera convite ao Doutor. Alexandre Padilha para participar da mesa que será real 

ziada no evento. Convida a todos para participar da discussão sobre a sub-notificação de 

acidentes de trabalho.  

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Solicita que o 

convite para o secretário seja enviado rapidamente, pois a agenda está muito concorrida, a fim 

de evitar prejudicar o evento.  

Lourdes, Conselheira Suplente representante das Entidades Sindicais Gerais: Realiza a 

leitura da resolução do Conselho Gestor do Hospital do Campo Limpo. "Em reunião ordinária, 

realizada no dia 07/04/2016, no anfiteatro do Hospital do Campo Limpo, o Conselho Gestor 

deliberou por maioria: 1º Fazer uma carta aberta dirigida ao secretário municipal de saúde e a 

este Conselho Municipal de Saúde, contra a terceirização de partes do Hospital, apresentando 

ao Conselho e ao secretário as seguintes propostas.  

a) Chamar os concursados pelo último concurso da SMS para preencher as vagas do hospital, 

já que a Autarquia não foi liberada para realizar um novo concurso, nós estamos solicitando para 

que chamem deste concurso, que está aqui "guardadinho na secretaria" e faça a chamada para 

poder fazer o trabalho no hospital.  

b) Chamar novo concurso para autarquia, nas diferentes áreas, Médico, Enfermagem, 

Assistente Social, Fisioterapeuta e Administrativos.  

c) Abrir novos contratos de emergência para médicos, com tempo determinado, até a 

homologação do novo concurso. Solicita a presença do secretário municipal de saúde, Dr. 

Alexandre Padilha, na próxima reunião ordinária do Conselho Gestor, que será no dia 05/05, às 

14h.”. 
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Querem que esta carta seja estendida a todas as unidades terceirizadas. Crê que esta nova 

gestão do CMS, deve analisar a política de estado, e não somente a de governo em último ano 

de gestão. É necessária uma discussão sobre a terceirização em relação a todas as unidades. 

Paulo Belinelo, Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde 

Leste: Passa para o Sr. Sandro.  

Sandro: Informa que houve reunião fechada entre a SPDM e a CRS no Hospital Tide Setúbal, 

sem a permissão de participação dos conselheiros, em relação ao AMA Ambulatorial. Entende 

que por conta da UPA que ficará pronta em Junho, esta AMA deveria ficar no prédio da UPA e 

não dentro do Hospital. Foi prometido anteriormente, que devido à falta de espaço físico, a AMA 

ficaria apenas por 40 dias, porém já faz três anos. Lembra da necessidade da presença de todos 

os segmentos nas reuniões, pois em alguns casos as deliberações ficam impossibilitadas pela 

ausência de segmentos.  

Hugo, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Oeste: Manifesta 

seu repúdio ao impeachment, ao Golpe. Devem se organizar para lutar contra isso. Reforça o 

convite para plenária do dia 25, às 18h, da Frente Brasil Popular na Quadra dos Bancários. É 

fundamental a presença dos segmentos da saúde. Cita sobre o processo de transição da OS 

Fundação Faculdade de Medicina para a SPDM, que gerou um caos na região. Existe uma 

queda significativa de salários em quase todas as categorias. A SPDM está disponibilizando 

uma proposta muito defasada, em relação aos anos anteriores. Isso tem deixado os 

profissionais inseguros, principalmente por não saberem sobre sua continuidade no trabalho. 

Passa para o Sr. Mário.  

Mário: Informa ser do MPS da Raposo Tavares, e ser membro do CONDEFI. Cita que o Butantã 

possui 14 unidades de saúde que serão administradas pela SPDM, e em cada unidade estão 

sendo desligadas entre 40 e 45 pessoas. A grande maioria não aceita uma redução salarial de 

até 60%. Alguns casos o vale refeição reduziu de 240 para 101 reais. Não acredita que em 23 

dias haverá a reposição de 540 pessoas. Sempre que existe um novo contrato de OS, o governo 

informa que a gestão é dele, porém não é o que se percebe. Quem faz a gestão é a terceirizada. 

Os profissionais foram tratados de seu desligamento nos coredores das unidades, 

interrompendo o atendimento da população. Isso é um desrespeito. É necessária uma ação 

urgente sobre o tema.  

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Solicita 

organização para não ocorrer estouros no tempo de fala, para que a reunião possa andar 

corretamente.  
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Costa, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 

Solicita questão de ordem. Historicamente no CMS, o conselheiro usuário mais velho é 

convidado a compor a coordenação da mesa em conjunto à gestão, porém isto não ocorreu.  

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Lê o regimento - 

"Na ausência do Secretário de Saúde, ou do Coordenador da Comissão Executiva do CMS, as 

reuniões do conselho serão presididas por membro do CMS indicado pelo Plenário.". Como 

necessita sair, solicita que o plenário indique uma pessoa.  

Ana Rosa, Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 

Complementa o pedido do conselheiro Costa, definindo para a coordenação da mesa os dois 

membros mais velhos. Um do segmento usuário e um do segmento trabalhador.  

Drª. Célia Bortoletto, Secretária Adjunta Municipal da Saúde de São Paulo: Consulta o 

Pleno sobre o assunto. Fica definido que a mesa será coordenada pelo representante mais 

experiente do segmento Usuário e do segmento Trabalhador.  

Fábio, Conselheiro Titular representante do Poder Público: Passa para o Dr. Cláudio.  

Dr. José Cláudio Domingos, Assessor da SMS: Informa que deseja complementar a fala 

sobre o RAG. Este é um produto da discussão com as comissões de políticas e orçamento, para 

facilitar a absorção por parte dos conselheiros. Tem mais de 400 páginas, e possui três 

abordagens de avaliação. Informa que está sendo entregue em CD, e pede atenção em relação 

À cópia em papel por conta da quantidade e folhas. Não foi possível introduzir no SARGSUS o 

RAG 2013, e neste ano houve esta mesma dificuldade. Foi realizada auditoria pelo MS, no RAG 

2013, mas ainda temos problemas para realizar de forma eletrônica a entrega.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Agradece pelo cumprimento do prazo de entrega. Solicita que o RAG 2015 seja feito em cópias 

de papel para os conselheiros. Informa que é obrigação deste conselho publicizar este material.  

Regina Costa e Silva, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Norte: Cita suas atuações junto ao Controle Social, principalmente sobre o Storopoli 

(Vermelhinho), que cada vez fica em situação pior. Pretende trazer para o CMS estas demandas 

para discussão.  

Suely, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Centro: Informa 

que está assumindo seu primeiro mandato pela região Centro, no segmento usuária. Deseja 

passar seu informe pela região. Solicita que seja registrado oficialmente no CMS-SP, que a 

região Centro entrou com recurso no Ministério Público, contra a decisão da Secretaria 

Municipal de Saúde de escolher a Organização Social IABAS, para administrar os equipamentos 

de saúde do Centro. Informa que o recurso foi embasado em notícias de jornal que não 
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recomendam a entidade, bastante mal comentada, inclusive respondendo processos com 

condenações. Entraram com recurso no dia 15 de Março, e no dia 23 de Março o Ministério 

Público se manifestou, instaurando um inquérito civil público, que é um processo que antecede a 

ação civil pública. Estão neste momento, em que o MP está analisando a documentação. O MP 

já pediu algumas explicações à SMS, e a notícia que tem do Núcleo Técnico é de que a 

tendência é de que reafirmem a IABAS como administrando os equipamentos do Centro. Mas 

ainda não possuem uma posição do Ministério Público. Gostaria de apoiar as regiões Sul e 

Leste, que se manifestaram aqui, porque não aceitam e são contra a administração pública 

realizada por terceiros. Gostariam que a administração pública tivesse condições de administrar 

os equipamentos, mas em se optando por este tipo de gestão, que não se escolhessem 

organizações que não são idôneas, como é o caso da IABAS, ao que tudo indica. Cita que 

também é contra o golpe.   

Anselmo, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Norte: 

Informa já ser a terceira vez que participa deste conselho. Infelizmente não tem ninguém para 

substituí-lo, uma vez que em seu último pleito, no momento da indicação de conselheiros pro 

CMS, não havia ninguém da região Norte dois, e acabou se vendo obrigado a vir. Em relação ao 

golpe, seria muita ingenuidade dos militantes em favor da população menos favorecida deste 

pais, não esperar que o capitalismo selvagem viesse a ter a reação que teve. Eles não admitem 

pobre no aeroporto ou na faculdade, se não for pra fazer limpeza. Cita que a região de Jaçanã / 

Tremembé já está sendo administrada pela IABAS, e que já existem reclamações. Já chegaram 

informações de médicos psiquiatras que foram demitidos e não foram repostos, além de pessoal 

de enfermagem na mesma situação. Propõe que seja feita resolução pelo CMS, e encaminhada 

para o STF, que os artigos de 196 a 200 da Constituição Federal proíbem a terceirização na 

saúde, proíbem a gestão que não seja direta. Isto é inconstitucional. A OS pode existir em 

qualquer lugar, menos na saúde. Informa que o senador Aloísio Nunes é quem foi aos Estados 

Unidos vender o país, e que não querem que isso aconteça.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Informa sobre evento de evolutiva da 4ª conferencia da Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora nos dias 4, 5 e 6. Pede que cada segmento comunique seus delegados para 

participarem do evento.  

Francesca, Conselheira Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 

Diante de alguns fatos sobre a terceirização da saúde, e por conta da precarização do trabalho, 

todos tem que ficar atentos à questão. Vários equipamentos são construídos com dinheiro 

público e depois são entregues as OS. Estas OS deixam de promover a saúde e atuam como 
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filantrópicos. Sobre o Hospital de Parelheiros, por exemplo, são 255 leitos que serão entregues 

a parceria sem o menor sentido. Como queremos um SUS 100%, se mais de 50% já está 

terceirizado. Devemos seguir a constituição federal.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: Passa 

para a ordem do dia.  

Márcia Mulin, Secretária Geral do CMSSP: Cita que há uma pequena apresentação de slides, 

a ser realizada pelo Júlio, Ex-secretário executivo do CMS para pontuar alguns itens aos novos 

conselheiros. Estes itens constam no regimento interno do CMS.  

Júlio Cesar, ex-Secretário Geral do CMSSP: Ressalta a importância do CMS, e a história de 

militância dos membros que compõem. Informa que os slides tratam um pouco sobre as rotinas 

administrativas da secretaria executiva do CMS.  

O QUE É O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE? 

 Órgão normativo, deliberativo e fiscalizador criado para atuar junto ao Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

• Criado a partir da Lei Orgânica do Município, conforme artigo 218; 

• Lei Municipal nº 12.546/98; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 53.990/13 

COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

• Deliberar sobre estratégias e fazer cumprir a política municipal de saúde; 

• Avaliar e acompanhar o Plano Municipal de Saúde; 

• Acompanhar e fiscalizar o Fundo Municipal de Saúde; 

• Estabelecer instruções e diretrizes para a formação dos Conselhos Gestores das 

Unidades de Saúde.  

ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Colegiado Pleno  

 Comissão Executiva 

 Secretaria Geral  

PLENO 

 Onde acontecem todas as deliberações 

Reuniões  

•  Ordinárias mensais – conforme cronograma que deverá ser aprovado em Pleno; 

•  Extraordinárias – de acordo com a necessidade, através de 17 assinaturas, ou através 

do seu Presidente. 
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 O Pleno conta ainda com as comissões permanentes, temáticas e grupos de trabalho 

para subsidiá-lo.  

Comissões Permanentes 

• Comissão de Orçamento e Finanças  

• Comissão de Políticas de Saúde  

• Comissão de Recursos Humanos 

• Comissão Inter-Intraconselhos  

• Comissão de Comunicação 

 

Comissões Temáticas 

 Comissão de Saúde da Mulher 

•   Comissão de Saúde Mental  

•   Comissão de Saúde da População Negra 

•   Comissão de DST/AIDS  

•   Comissão de Saúde da Pessoa Idosa  

•   Comissão de Patologias e Doenças Raras  

•   Comissão de Educação Permanente  

•   Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador 

Reuniões: mensais (aprovar Cronograma) 

Atribuição:  

•  Apreciar as políticas e programas de interesse para a saúde cujas execuções envolvam 

áreas compreendidas no âmbito do SUS; 

•  Produzir relatórios, propostas, pareceres e recomendações para subsidiar o Pleno do 

CMS.  

Instrumentos de Controle da Política de Saúde 

 Plano Municipal de Saúde; 

 Programação Anual de Saúde; 

 Relatório Anual de Gestão; 

Prestação de Contas Quadrimestral. 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Reuniões: quinzenais (aprovar Cronograma) 

Atribuição: encaminhamento e execução de todas as providências, recomendações e decisões 

aprovadas pelo Pleno do CMS, além da elaboração da pauta das reuniões ordinárias. 
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A Comissão Executiva deverá ser a primeira comissão a ser formada e aprovada em plenária, 

pois todos os trabalhos dependem dela. 

SECRETARIA GERAL 

• Secretário Geral e Corpo Técnico e Administrativo indicados pelo Secretário Municipal da 

Saúde; 

•  Promover as condições necessárias, bem como apoio técnico e administrativo para o 

funcionamento do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, Comissão Executiva, Comissões 

Permanentes e Temáticas; 

•  Promover as condições necessárias para a realização da Conferência Municipal de 

Saúde e de suas Conferências Temáticas; 

• Promover as condições necessárias para a realização de Seminários, Oficinas e 

Congressos de Comissões emanados do Pleno do Conselho Municipal de Saúde. 

Márcia Mulin, Secretária Geral do CMSSP: Informa que serão criados usuários e senhas para 

todos os conselheiros utilizarem os computadores.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Ressalta a necessidade de formar as comissões do CMS. Crê ser necessário exigir a 

participação dos técnicos de cada comissão nas reuniões. Lembra que o ex-secretário adjunto, 

Paulo Puccini, iria definir uma portaria interna para isso.  

Costa, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Crê 

que devem ser organizadas as comissões e verificar as demandas que estas possuem. 

Houveram técnicos que prestaram serviços às comissões, e que não auxiliaram em anda no 

trabalho da comissão.  

Paulo Belinelo, Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde 

Leste: Em qualquer mandato do conselho, existiu a disposição dos técnicos de SMS em 

acompanhar as comissões. O que nunca foram contemplados é em ter assessorias à parte. 

Gostariam que a POLIS acompanhasse o CMS. É necessária uma assessoria, principalmente 

jurídica e orçamentária.  

Freitas, Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Cita 

ser importante orientar a portaria do prédio, pois já viu conselheiros serem barrados na entrada 

para utilização do espaço do CMS.  

Márcia Mulin, Secretária Geral do CMSSP: Informa que serão providenciados crachás para 

todos os conselheiros.  
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Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Informa que a portaria havia sido orientada a liberar apenas a partir das 14h. Este espaço é 

público, qualquer cidadão pode acessá-lo.  

Márcia Mulin, Secretária Geral do CMSSP: Informa que a orientação não era essa, e que irá 

apurar o que aconteceu.  

Cícera, Conselheira Titular representante do Poder Público: Deseja esclarecer que é 

importante o envio de um documento, solicitando que sempre que for necessária a presença de 

um técnico nas reuniões, esta seja possível. Devemos inclusive enviar a agenda das reuniões 

para todas as áreas no intuito de facilitar. Outro ponto é a questão das assessorias. Existe um 

departamento jurídico na SMS, que sempre que é necessário chamamos. Já foi solicitado 

inclusive o instituto POLIS, porém na ocasião o instituto respondeu que não poderia colaborar. O 

Jorge Kayano já colaborou inúmeras vezes, inclusive na comissão de legislação que deve ser 

retomada. Devemos ressaltar estas informações, caso contrário parece que as solicitações são 

feitas e a gestão nunca providencia. Muitas vezes pedimos as coisas, e não aproveitamos as 

oportunidades. O CMS iniciou seu mandato tardiamente, e devem aproveitar bem este ano. 

Normalmente deliberamos uma série de seminários. Gostaria que estas deliberações fossem 

feitas rapidamente, para que estes não ficassem inviabilizados.  

Cecília, Conselheira Suplente representante do Poder Público: Informa que existem 

diversos trabalhadores da gestão que podem colaborar muito com o CMS. Devem lembrar 

também que este ano é eleitoral, e devem pensar o calendário com bom senso, para não 

deliberar por ações que não conseguirão realizar, ou deixar de fazer coisas importantes.  

Costa, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Cita 

o apoio ao conselheiro Paulo, em contratar técnicos externos para assessorar ao CMS.  

Deodato, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde: Por 

conta da pauta e do inicio adiantado da gestão do CMS, é necessário agilizar na organização 

das comissões, e depois cada comissão irá verificar quais os técnicos necessários.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Consulta o Pleno quanto a deixar esta discussão dos técnicos para outro momento. Aprovado.  

Deodato, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde: 

Propõe que os segmentos que ainda não definiram os nomes, enviem os nomes posteriormente. 

Aprovado.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Informa que serão lidos os nomes dos conselheiros indicados para as comissões.  
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Cícera, Conselheira Titular representante do Poder Público: Informa que alguns nomes do 

segmento Gestor estão faltando, e serão encaminhados posteriormente.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Realizará a leitura dos nomes do segmento Usuário, com exceção dos representantes do 

Movimento Social Comunitário que ainda não definiu.  

Costa, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 

Sugere que após a escolha das comissões, seja feito um debate sobre a forma de discussão. 

Muitos conselheiros possuem cadeiras em vários setores fora, e não vê estas vagas para serem 

disputadas no CMS. Havia solicitado que os nomes destas representações fossem trazidas, 

para saber quem está representando o CMS nas entidades fora.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Concorda com o conselheiro, e sugere que seja encaminhado como ponto de pauta para a 

próxima reunião. A secretaria executiva levanta as indicações do conselho e traz para 

discussão. Consulta o pleno. Aprovado. Passa para o item "Moção de repúdio ao pedido de 

impeachment da Presidência da República". Sugere que embaixo da identificação do CMS, seja 

inserido a frase "Não ao golpe". Crê que o documento deve ser enviado ao Conselho Estadual, 

ao Conselho Nacional, Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público 

Federal, Procurador Geral da República. Consulta o Pleno para aprovação. Aprovado por 

unanimidade.  

Dionísio, Conselheiro Titular representante das Centrais Sindicais: A programação atual foi 

deliberada no conselho anterior, e entra como proposta para a nova gestão. Questiona se existe 

consenso, para realizar reunião dia 29 e definir como será o calendário.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Consulta o Pleno. Aprovado. Dia 29/04, as 10, haverá reunião da CIST.  

Ana Rosa, Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Pede para a 

Comissão Executiva, que a 1ª reunião seja dia 27 e não dia 28, pois não poderá comparecer. O 

SINDSEP não poderá participar, pois está em congresso da CONFETAN. Aprovado para as 

14h.  

Freitas, Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 

Sugere que seja criado um grupo no Whatsapp para o CMS.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Consulta o pleno sobre a criação de grupo no Whatsapp para informação do CMS.  

Costa, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 

Sugere que quando forem acontecer às reuniões, a secretaria executiva telefone para informar.  
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Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Ressalta ao secretário a importância deste nas reuniões do CMS.  

Dr. Alexandre Rocha Santos Padilha, Secretário Municipal da Saúde de São Paulo: Informa 

as dificuldades por conta da gripe H1N1 que impossibilitaram que estivesse desde o início. 

Sobre a vacina da gripe H1N1, existe uma antecipação da circulação deste vírus na Europa, e 

as pessoas viajaram pra lá e acabaram por trazê-lo para cá. O município solicitou a antecipação 

da campanha de vacinação por conta disso. A OMS recomenda a vacinação por grupos 

prioritários, porque tem resposta positiva de redução de casos graves e óbitos, e também 

porque campanhas sem restrição de grupos prioritários faz com que as pessoas que menos 

precisam da vacina, sejam as primeiras a tomar. Quando a campanha abriu para idosos e 

gestantes, foi um recorde. Mais de um milhão de doses em uma semana. Uma média de 300 

doses por minuto. Apesar do recorde, foi uma média de 30% apenas do grupo restrito. Definiram 

por priorizar este grupo de risco e estender por mais um tempo. Sobre o Tamiflu, o único lugar 

que tem disponibilidade do medicamento é a rede da Prefeitura. Foram instituídas regras para o 

fornecimento, para evitar que por conta da administração incorreta, o vírus obtenha resistência 

em relação ao medicamento. Houve a integração das AMAS e das UBS, para que serviços que 

só as UBS realizavam, pudessem ser feitos aos sábados também.  

Deodato, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde: 

Existe uma pauta que está sendo esquecida. A Dengue. Como ela está em relação aos anos 

anteriores.  

Dr. Alexandre Rocha Santos Padilha, Secretário Municipal da Saúde de São Paulo: 

Reduzimos em 82% os casos de Dengue nestes três primeiros meses do ano, em comparação 

aos três primeiros meses do ano passado.  

Hugo, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Oeste: Foi dado 

um informe sobre o dia 28 às 14hs, onde a CUT irá realizar um evento na Quadra dos Bancários 

por conta da Saúde do Trabalhador, aproveita para refazer o convite a todos os sindicatos e 

movimentos sociais presentes.  

Dr. Alexandre Rocha Santos Padilha, Secretário Municipal da Saúde de São Paulo: Informa 

que a SMS fez um protocolo de Saúde do Trabalhador no Sindicato dos Bancários, e acha que 

neste dia do evento, poderia ocorrer a assinatura de outro documento e compromisso com a 

causa.  

Anselmo, Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Norte: 

Informa pertencer ao comitê contra Dengue de sua região de atuação, e realiza a leitura de 

poesia de própria autoria.  
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Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: Cita 

que houve briga na região Penha, porque o comitê contra a Dengue não funcionava 

corretamente, e ficou feliz ao saber hoje que surtiu resultado. O Conselho Estadual abriu uma 

premiação, sobre o trabalho. Gostaria de inscrever o Congresso de Comissões que foi realizado 

em 2015, junto com a COVISA, e a portaria que saiu em Janeiro, neste projeto da SMS.  

Hugo, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Oeste: Cita 

sobre a transição no Butantã, da Fundação Faculdade de Medicina para SPDM, e está uma 

situação alarmante. A todo o momento existem notícias de usuários e trabalhadores 

preocupados com a situação. Informa que já solicitaram em Fevereiro a tabela de previsão de 

pagamento salarial, e ainda não receberam. Existe muita desinformação. Querem saber o que 

foi acordado entre a SMS e a SPDM. Assim poderemos verificar o que é possível realizar nos 

casos.  

Jason, Conselheiro Titular representante dos Conselhos Regionais Função FIM: Informa 

que recebeu no Conselho de Fonoaudiologia, uma carta assinada por profissionais de saúde 

diferentes de OS diferentes, em que eles os acionaram, para tentar uma reunião com os 

sindicatos, porque grande parte está com aviso prévio. Lembra que anteriormente houve a 

informação de que os bons profissionais seriam mantidos de uma OS para outra, durante a 

transição. O que tem ocorrido é que os profissionais estão tendo que realizar todo o processo 

seletivo do início, concorrendo com novos profissionais, sendo que eles já atuavam na região.  

Deodato, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde: 

Lembra que existe a mesa de negociação com as OS, e todos os sindicatos. É importante a 

mesa participar desta negociação.  

Darcy, Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Informa 

que é a 1ª vez que o Movimento Nacional de População de Rua está no CMS, e estão trazendo 

a questão da vulnerabilidade desta. Amanhã terão uma devolutiva do projeto Pactos 

Tuberculose, e esperam que esta devolutiva possa se transformar em políticas públicas de 

saúde.  

Ana Rosa, Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Deseja saber 

em nome da comissão de orçamento e finanças, quanto à prefeitura paga para a OS por 

profissional. Sabemos o quanto o cidadão recebe na ponta, mas querem saber o quanto a 

prefeitura paga. Solicita também os contratos de gestão que nunca foram disponibilizados. E 

quer com os aditivos.  

Dr. Alexandre Rocha Santos Padilha, Secretário Municipal da Saúde de São Paulo: Sugere 

que na reunião da comissão, pode haver a presença de alguém da gestão para falar sobre o 
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assunto. Os contratos de gestão com os aditivos estão no Portal da Transparência. Pode haver 

uma discussão sobre as informações que estão lá, se há a necessidade de um maior 

detalhamento.  

Ana Rosa, Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Quanto é 

pago por profissional para as OS nunca foi informado. Precisam desta informação para poder 

analisar.  

Lourdes, Conselheira Suplente representante das Entidades Sindicais Gerais: Fala sobre 

os contratos de emergência. Não dá para as Autarquias continuarem a trabalhar com estes 

contratos de emergência. Iniciou-se um movimento difícil de controlar, e que está acampado por 

alguns oportunistas que prometem efetivar os trabalhadores, coisa que não é verdade. Existem 

contratos de emergência com oito anos, sem direitos, quase trabalho escravo. Não podem 

terminar esta gestão tratando estes trabalhadores desta forma. Não foram incluídos na carreira. 

É inaceitável e uma desmoralização. Há a proposta de abrir os concursos, para colocar as 

pessoas para trabalhar. Existem picaretas que estão utilizando destes trabalhadores para 

angariar votos.  

Costa, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 

Lembra que acompanha o CMS desde o ano de 1989 e constatou que desde esse período já 

houve muito afrontamento, várias dificuldades, inclusive a tentativa de fechamento do CMS na 

gestão Maluf, em 1993, pelo secretário municipal da saúde na época. Foi desmontada toda a 

secretaria geral do CMS, impedindo a realização das reuniões, porque iam implantar o PAS. As 

reuniões foram transferidas para a Secretaria Estadual de Saúde. Somente em 1999, pela Lei 

12.546 foi reestruturada a Secretaria Geral do CMS. Em 2007, o CMS passa novamente por 

diversas dificuldades, sendo uma das piores a tentativa de não deixar os conselheiros eleitos 

tomarem posse, fechando o CMS. O CMS se localizava onde hoje fica o Gabinete do Secretário, 

ocupando todo o lado esquerdo do segundo andar. Queriam tirar o CMS do prédio. Descoberta 

essa tentativa houve uma conversa e o CMS ficou provisoriamente instalado neste local, e está 

até hoje. Um espaço insuficiente e inadequado, com poucos recursos e muitas adaptações mal 

feitas, tanto para os funcionários como para os conselheiros e convidados. 

Gostaria que o espaço do CMS fosse devolvido.  

Adenilda, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste: 

Lembra sobre a Eulália e a Gersonita, que veem em um carro cedido pela SMS, porém existe a 

necessidade de dobrar a cadeira, o que prejudica o funcionamento. Já passou um mandato e 

não conseguiram contratar transporte adequado para elas. A SMS tem a obrigação de dar 

infraestrutura para os conselheiros. E também a questão de viagens. Existem muitas 
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dificuldades em relação às viagens. Não acha justo representar o CMS e ter que pagar do 

próprio bolso. Existe a necessidade de um decreto para regulamentar melhor isso.  

Dr. Alexandre Rocha Santos Padilha, Secretário Municipal da Saúde de São Paulo: Em 

relação ao espaço do CMS, vamos ver o que é possível fazer. Houve um incêndio no prédio, e 

vamos verificar o que é possível realizar sobre isso. 

Encerrada a reunião. 


