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

 

 

                                                                                       
ATA DA 190ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO 

 
 

SÃO PAULO, 11/12/2014 

 
 
PRESIDENTE 
JOSÉ DE FILIPPI JR 
 
COORDENADORA DA COMISSÃO EXECUTIVA 
MARIA ADENILDA MASTELARO 
 
SECRETARIO GERAL DO CMS-SP 
JULIO CESAR CARUZZO 
 
 
Inicio: 14h30 
Término: 16h30 

‘ 

 
LISTA DE PRESENÇA 
 
 

I – Conselheiros Presentes 
 
Representantes da Sociedade Civil 
 

MARIA ADENILDA MASTELARO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE LESTE 
NILTON SOUSA DOS REIS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE LESTE 
JOSÉ DA GUIA PEREIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE SUDESTE 
ANA MARIA FERREIRA QUAIATO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE SUDESTE 
MARCIONÍLIA NUNES DE OLIVIERA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE CENTRO 
MARIA DE LOURDES M. SANTOS SILVA (TITULAR) - REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE SUL 
JOSÉ LEONILSON DE QUEIROZ ALMEIDA (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE SUL 
MARIA JOSÉ DE SOUSA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE OESTE  
LOURDES MARIA DE QUEIROZ (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE OESTE 
MAURÍCIO SILVA LIMA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE NORTE 
MANOEL COSTA FILHO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
ALEX APARECIDO LEITE DE ALBUQUERQUE (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 
COMUNITÁRIOS 
IDECLÉIA GENEROSO DA SILVA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
LUZIA BERGAMO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
PAULO MARTINS MOREIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
AUGUSTA DE MELO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
SHEILA VENTURA PEREIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 
VITA AGUIAR DE OLIVEIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 
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REGINA CELIA PEDROSA VIEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 
NADIR FRANCISCO DO AMARAL (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 
GERSONITA PEREIRA DE SOUZA (TITULAR) – REPRESENTANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
EULÁLIA ALVES CORDEIRO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
FRANCISCO PEREIRA LIMA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS 
 

Representantes dos Trabalhadores em Saúde  
 

ÉDER GATTI FERNANDES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA SAÚDE 
DEODATO RODRIGUES ALVES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA SAÚDE 
MARÍLIA DAPENA FERNANDEZ (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA SAÚDE 
WALNEY ARAÚJO DA SILVEIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 
MARIA LÚCIA VIEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 
MARIA APARECIDA FRANCELINA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 
MARIA LÚCIA ZARVOS VARELLIS (TITULAR) – REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 
 

Representantes das Instituições Governamentais  
 

RENATO NOGUEIRA DOS SANTOS (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES FILANTRÓPICOS 
MARIA JOSÉ R. RIBEIRO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES FILANTRÓPICOS 

 
Representantes do Poder Público 
 

RICARDO FERNANDES DE MENEZES (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
GIANE SANT’ANA ALVES OLIVEIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
CÁSSIO ROGÉRIO DIAS LEMOS FIGUEIREDO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
CÁSSIA LIBERATO MUNIZ RIBEIRO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
DENIZE CALVO COSTA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
MAGALY EZEQUIEL (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

 
II – Justificativas de ausência 
 
JOSÉ DE FILIPPI JR. (TITULAR) – PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PAULO DE TARSO PUCCINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO 
JARQUELENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 
COMUNITÁRIOS 
ROSILANIA CORREIA LIMA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS 
JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS SINDICATOS PATRONAIS 
ANA ROSA GARCIA DA COSTA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 
IRAMIR BASTOS GOMES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE PROFISSIONAIS LIBERAIS 
PATRÍCIA RODRIGUES MOLINA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 
ERIK OSWALDO VON EYE (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 
JOSÉ OLÍMPIO MOURA ALBUQUERQUE (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
FRANCISCO ERNANE RAMALHO GOMES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
 

III – Ausentes 
 
PAULO DE TARSO W. FRANGETTO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE CENTRO  
ARNALDO MARCOLINO DA SILVA FILHO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 
NORTE 
MARCOS ROBERTO DE ANDRADE (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
MARTA ANTONIA SOARES (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
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PAULO HENRIQUE FRACCARO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS SINDICATOS PATRONAIS 
PÉRICLES CRISTIANO BATISTA FLORES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA SAÚDE 
JASON GOMES RODRIGUES SANTOS (TITULAR) REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 
DURVAL RODRIGUES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 
ADRIANA MARIA LOPES VIEIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 
CASSIA XAVIER (TITULAR) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PRIVADA 
PEDRO FELIX VIDAL JUNIOR (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PRIVADA 
 

IV – Visitantes 
 

Conforme Lista 
 
ATA ELABORADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CMS-SP 
 
DIGITAÇÃO: AMANDA SAMPAIO MACHADO DA SILVA E EMMANUEL DUDA CÂNCIO DOS SANTOS 
 
REVISÃO GERAL: JULIO CESAR CARUZZO - SECRETÁRIO GERAL DO CMS/SP 
 
APOIO – EQUIPE TÉCNICA DO CMSSP 

 

 
A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Informa que já há quórum, porém solicita que seja realizada a chamada nominal. 

 

O Secretário Geral do Conselho: Realizada chamada nominal e constata a presença de dezoito 

conselheiros.  

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Solicita que conste em Ata que, até o presente momento, não há nenhum 

conselheiro do segmento gestor. Justifica a ausência do Dr. Paulo Puccini que está substituindo o Dr. 

Filippi. Em seguida, lê a pauta da reunião. 

 

A- Aprovação das Atas da 189ª Reunião Plenária Ordinária e 4ª e 5ª Reuniões Plenárias 

Extraordinárias; 

B- Informes da Mesa;  

C- Informes dos Conselheiros; 

D- Informes das Comissões 

E- Ordem do Dia:  

1 – Contratação de Consultoria e Assessoria Financeira ao CMSSP; 

2 – Apresentação de Panorama Mostrando a Redução de Serviços da Rede Estadual de 

Saúde. 

F – Deliberações 

1. Indicação de 01 (um) representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisas 

do Hospital IGESP; 

2. Indicação de 01 (um) representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisas 

da Clínica Ophtal; 

3. Indicação de 01(um) representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisas 

do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; 

4. Aprovar a realização do Fórum da Saúde da Mulher, que será realizado pela Comissão de 

Saúde da Mulher do CMSSP, previsto para fevereiro/2015; 
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5. Aprovar a Moção de Apoio à aprovação da utilização de novos medicamentos para as Hepatites 

Virais; 

6. Aprovar a alteração da data da 191ª Reunião Ordinária do CMSSP, excepcionalmente para o dia 

15/01/2015; 

7. Moção crítica à redução de ofertas de serviços da Rede Estadual de Saúde; 

8. Aprovar a realização de evento em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde, para discutir a 

situação da Rede Hospitalar no município de São Paulo. 

 

Após a leitura da pauta, a Coordenadora da Comissão Executiva pergunta se há alguma solicitação de 

inclusão de pauta. Não havendo qualquer manifestação, a pauta foi aprovada por aclamação. 

 

A - Aprovação das Atas da 189ª Reunião Plenária Ordinária e 4ª e 5ª Reuniões Plenárias 

Extraordinárias 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Propõe que as Atas sejam aprovadas, e caso algum conselheiro queira 

acrescentar algo posteriormente em suas falas, que poderão fazê-la. 

 

Aprovada por aclamação.  

 

B – Informes de Mesa  

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Informa que o CMSSP participou da 2ª Semana de Participação Social do SUS - 

Gilson Carvalho, e que foi premiado com o primeiro lugar no quesito Compartilhamento. Apresentou o 

troféu recebido e agradeceu a participação dos conselheiros e também da Kátia Bassichetto e do José 

Cláudio. Informa que receberam ainda  uma bolsa de capacitação pelo IPESP, e que em janeiro definirão 

qual conselheiro será contemplado. Falou sobre o contratempo ocorrido quando do não pagamento das 

Organizações Sociais na semana passada. Ontem a Comissão de Orçamento e Finanças se reuniu com 

os representantes do CFO (Ronaldo) e o responsável pelos Contratos de Gestão (Ernane) para 

esclarecimentos. Realiza a leitura do relatório da reunião. 

Relatório sobre o atraso no repasse de valores referentes a Convênios e Contratos de Gestão, ocorrido 

na semana passada. 

Ronaldo Coordenador do CFO esclarece que no dia 14 de novembro, a prefeitura fez um decreto que 

obriga as secretarias, a qualquer empenhamento ou reserva solicitar junto a eles a autorização. Esta é 

uma secretaria com um volume significativo, e que começou a atender ao disposto, enviando as 

necessidades para SEMPLA, porém, este volume se juntou com todas as outras secretarias e 

subprefeituras, e acumulou-se em SEMPLA. Evidentemente entendem-se as dificuldades de SEMPLA 

em processar todos os pedidos, e oque era prioridade, começou a ser informado via e-mail, a fim de 

agilizar a autorização necessária. Porém existe certa dificuldade de tramitação documental, para se ter 

uma ideia, um decreto de "grande monta" solicitado no dia 27, só foi publicado no dia 1. Em relação aos 

Convênios, a secretaria repassa o montante sempre no último dia útil de cada mês. Como o último dia foi 

no sábado, deveríamos ter feito o repasse no dia 1º. Houve um atraso de sete dias, que já foi 

regularizado. Todos os Convênios, referente ao mês Novembro, já foram pagos. O próximo pagamento 

será apenas em Janeiro de 2015.  Com os Contratos de Gestão, o repasse é feito todo dia 1º de cada 

mês. Houve um atraso, em função da suplementação das dotações específicas, para transferência do 

recurso. Só saiu no dia 1º. Houve um atraso do pagamento de salário do mês de novembro. Já foi 

regularizado, não há nenhum débito referente à salário com os Contratos de Gestão no mês de 
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novembro. Em seguida, foi realizado o pagamento do 13º, que vencia no dia 30. Também foi pago no dia 

04 de dezembro.  Necessitávamos de um 2º decreto, para complementar o mês de dezembro, que foi 

feito agora recentemente. Já regularizamos Santa Marcelina e Santa Casa na íntegra. Até sexta-feira, dia 

12, estaremos regularizando todo o pagamento referente ao mês de dezembro.  Foi realizada uma 

reunião com o secretário José de Filippi em SEMPLA para garantir isso. Irá verificar com o secretário, se 

é possível realizar o adiantamento da segunda parte do 13º salário para sexta-feira também, em função 

dos atrasos que ocorreram. Ainda necessita da aprovação dele. 

Este foi o papel do CMS: esclarecer e acompanhar as ações de saúde. 

 

O Secretário Geral do Conselho: A Secretaria Geral do CMS agradece ao Sindicato dos Médicos de 

São Paulo, Sindicato dos Comerciários do Estado de São Paulo, FIESP, ABIMO, Sindicato dos 

Farmacêuticos no Estado de São Paulo, SindHosp, FOPPESP, SINDSEP, Assessoria de Gestão 

Participativa da SMS, Programa Municipal de DST/AIDS, a todos os conselheiros e profissionais 

envolvidos nesta confraternização, com a doação, arrecadação e organização deste Pleno. Em nome da 

Secretaria Geral, deseja a todos os conselheiros e suas famílias um Feliz Natal e um Ano Novo repleto 

de realizações. Diz ainda que a secretaria é parceira dos conselheiros. 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Agradece o empenho e dedicação de todos, e lembra que independente do 

segmento, todos devem trabalhar para construir uma política de saúde para São Paulo de qualidade. O 

que não puder ser implementado nesta gestão, que fique como meta para as próximas, mas que 

possamos cobrir todas as necessidades dos diversos setores de atenção à saúde da cidade de São 

Paulo. Esta premiação coroa o trabalho árduo e a dedicação de todos os envolvidos na melhoria das 

políticas de saúde da cidade de São Paulo. Agradece a presença dos convidados que sempre apoiam, 

contribuem e enriquecem o trabalho. Acredita que com o item Consultoria e Assessoria Financeira para o 

CMS, o ano que vem seja muito mais integrado com os Conselhos Gestores, e com muito mais 

encaminhamentos e resoluções. Agradece pelo ano de coordenação do Pleno e a colaboração de todos 

durante este período.  

 

C – Informes dos Conselheiros  

 

O Conselheiro Suplente representante das Entidades Sindicais Gerais: Agradece a todos. Lembra 

que ainda estão no processo infindável em relação à campanha salarial, que visa contemplar boa parte 

dos servidores públicos e da saúde. É um conjunto de oito entidades, em construção, que visa a 

valorização de todos os profissionais, e assim proporcionar à população da cidade de São Paulo 

atendimento com qualidade. Existe um constante enfrentamento na Câmara Municipal, onde o que 

acontece é um balcão de negócios, onde a moeda de troca são os servidores públicos municipais. Esta 

semana foram iniciadas as atividades, e após a reunião Plenária retornará à Câmara Municipal para 

continuar o processo de pressão nos vereadores. Agradece aos conselheiros presentes ontem na 

Câmara, representando seus movimentos. Espera que em breve possam solucionar esta questão.   

 

A Conselheira Suplente representante da Pessoa com Deficiência: Informa que no dia 26 de 

novembro aconteceu audiência pública sobre o Autismo, e que o representante indicado pelo Conselho 

não tinha o domínio sobre o assunto. Sentiu-se profundamente constrangida. Pede que nas próximas 

indicações o CMS se aproprie melhor sobre os temas antes de realizar qualquer indicação, para que não 

ocorra o constrangimento dos representantes. Passa a palavra a uma mãe que participou da audiência 

pública.   

 



Conselho Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde, Rua General Jardim, 36 - Edifício Independência – 

 4.º Andar – CEP: 01223-010  - Telefones: 3397-2165/3397-2171/3397-2180 - Fax: 3397-2166  - Email: cmssp@prefeitura.sp.gov.br 

 

6 

Alessandra Silva: Informa que ao final de todas as falas dos conselhos e participantes, o 

desembargador fez uma fala que, de todos os órgãos que compareceram, SMS, CMS, Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal de Saúde Mental, e demais, o único que 

apresentou proposta com base nos autos da ação civil foi o Conselho Estadual de Saúde. Não foi uma 

situação confortável. Foi nítido o desconforto por conta da falta de apropriação do assunto do 

representante do CMS.   

 

O Conselheiro Suplente representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde: Solicita que fique 

registrado em ATA, que independente da responsabilidade, médicos, enfermeiros e demais profissionais 

de saúde que trabalham para a SPDM e Santa Casa de São Paulo ainda não receberam os salários 

referentes à novembro. Diante desta situação, além da sobrecarga e péssimas condições de trabalho, o 

Sindicato dos Médicos já está tomando as providências necessárias, e que se segunda-feira haverá 

greve caso não ocorra o pagamento. As demais Organizações Sociais poderão ser paralisadas a partir 

de terça ou quarta-feira dependendo do tempo da assembleia de segunda. O Conselho precisa saber 

desta situação e entender os motivos pelos quais isso está acontecendo. Todos torcem para que a 

situação se resolva bem. A situação é alarmista sim. Falta dinheiro para dar assistência de qualidade a 

população da cidade de São Paulo. 

 

A Conselheira Titular representante dos Portadores de Patologias: Sobre o I Encontro de Membros 

dos CEP’s, realizado em Atibaia, ficou nítido a falta de capacitação e orientação em relação aos 

conselheiros que são indicados nos Comitês de Ética e Pesquisa. Havia pessoas que não sabiam nem o 

que iam fazer lá. O encontro foi muito bom. No dia 11, às 19 horas, na Assembleia Legislativa, ocorrerá 

uma audiência pública sobre o Tema: A Imagem da Mulher Negra na Mídia. Fala que a Mulher Negra 

ainda sofre preconceito em relação a necessidade de ser magra, ter o cabelo liso. No dia 12/12, das 9 às 

16h, acontecerá uma plenária sobre a segurança alimentar, onde irá representar as pessoas com Anemia 

Falciforme e doenças crônicas. Muitos que possuem patologia necessitam de uma alimentação 

adequada. Agradece e justifica a ausência pelo período recente, por conta de problemas de saúde.  

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Todos ficam felizes pelo retorno da conselheira Sheila.  

 

 O Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sudeste: Informa que no dia 

09/12 ocorreu a primeira reunião do grupo de trabalho que discutirá as políticas de saúde para os 

imigrantes, que contou com a participação de diversos conselheiros, representantes de institutos e 

também da SMS. Já começaram a desenhar algumas propostas para o tema. Informa ainda que no dia 

20/12 ocorrerá o Encontro Anual da UMPS, das 9 às 13 horas, no Espaço 11 de agosto do SINDSEP, 

Rua Barão de Itapetininga, 163 - 2º andar.   

 

O Conselheiro Titular representante dos Prestadores Filantrópicos: Agradece a todos os presentes, 

parabeniza a conselheira Adenilda pela coordenação exercida este ano, e exalta as dificuldades para 

realizar esta função. Informa que gostaria de ler uma carta para todos os presentes. 

“Venho informar que sou conselheiro municipal de saúde, represento a Federação dos Hospitais 

Filantrópicos e as OS’s. Neste papel estou amuando respectiva direção no qual possuo entendimento e 

autonomia. Cumpro meu dever baseado na constituição federal e leis correlatas. Manifesto nos meus 

modos que convém as entidades representadas por mim mesmo. Repudio o cerceamento ou a tentativa 

de coação, em caráter prévio ou posteriore. A carta magna me baseia, me tranquiliza e me protege como 

Mãe e assim a todos os conselheiros ela pertence. Informo que as instituições filantrópicas estão com um 

déficit financeiro superior a 70 milhões de reais. Hoje muitas das famílias de profissionais estão a 
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míngua, sem receber o salário e o 13º. A discussão deve encaminhar para a abertura de todos os 

orçamentos da OS e da SMS, pois ela detém o conhecimento e tem como comprovar se repassou ou não 

os recursos. Infelizmente, reiteradamente a SMS, não os funcionários de carga operacional, mas a 

própria cúpula demonstra não credibilidade nos compromissos assumidos no decorrer dos anos com as 

instituições filantrópicas, hoje a análise sobre a não capacidade de planejamento de gestão desta SMS, 

aonde informo que serviços essenciais como medicamento, insumos em alguns locais onde a OS presta 

serviço e os prestadores de serviços de limpeza, e outros afins até hoje não receberam seus repasses, 

portanto também podem ter a ausência destes trabalhos. Como o Dr. Éder também disse. Tudo isso por 

que a secretaria não honra seus compromissos, neste pacote, por exemplo, estão a possibilidade de 

envolver em futuro recente as próteses dentárias e outros afins, que as instituições filantrópicas contraem 

de terceiros. A própria vice-prefeita Nádia Campeão na sexta-feira, em conversa telefônica, e no sábado, 

na UNINOVE, com a Dona Justelita na Zona Leste, disse que por causa da inoperância da SMS não 

houve repasse. Ela garantiu que o problema não era de outra secretaria ou da SEMPLA, por que isso 

não é novo. Sempre SEMPLA em todos os governos, este é o hábito. Faltou planejamento, faltou 

responsabilidade de gestão”. 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sul: Informa que trouxe um 

documento para entregar à Executiva do CMS sobre o que está acontecendo em sua região. Durante o 

processo eleitoral para formação do Conselho Gestor da Unidade Hora Certa – Jd. Pirajussara, a 

conselheira relata que uma senhora caiu na rua, a menos de vinte metros do portão de entrada da 

Unidade. Chamaram o segurança da unidade, pediram uma maca, pois não sabiam se a mesma estava 

viva ou se necessitava de uma massagem. Solicitaram a presença de um profissional da unidade, e o 

mesmo respondeu que não poderiam por a mão na usuária. Fala que os novos profissionais que irão 

entrar devem ter a consciência de maior respeito com a comunidade. Fizeram um documento sobre isso, 

porque decisões deste tipo o Conselho tem que tomar. Conselho é deliberativo, e tem que verificar 

situações como esta. Fizemos um documento para o secretário também, que será passado em mãos 

quando ele chegar.   

 

A Conselheira Suplente representante dos Prestadores Filantrópicos: Parabeniza a todos pelo 

trabalho deste ano. Sobre o pagamento das OS e o repasse que deveria ter sido feito, fala que isso 

acarreta um atraso no pagamento, que faz com que as instituições tenham que solicitar empréstimos 

para honrar com os pagamentos necessários. Participou de uma reunião na Câmara Municipal, 

juntamente com o Dr. Ernane, e outras instituições, e foi informada que o pagamento dos recursos para 

salário de novembro será realizado até dia 12/12/2014, e que tentaria até segunda o recurso para o 13º. 

Ainda não foi possível realizar o pagamento de contratos de terceiros, limpeza, segurança, ambulância, 

etc.  

 

 A Conselheira Titular representante dos Conselhos Regionais Função Fim: Informa que representa 

o segmento do Fórum dos Conselhos, se solidariza com todos os segmentos em relação ao ocorrido. 

Lembra que a luta da saúde é de todos, independente do segmento que represente. Está apoiando todas 

as lutas, e diz que em 2015 possamos voltar com mais força para garantir a qualidade de saúde da 

população.   

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Reitera convite a todos os conselheiros para participação do Encontro da UMPS. 

Sobre a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com início no dia 15/12, 

se diz surpresa com relação ao horário do voo da delegação paulista, que está previsto para as 08h30 do 

dia 14/12, chegando a Brasília por volta das 10h. Além de aguardarem um dia inteiro, terão que aguardar 
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também a hospedagem que está prevista a partir das 15h, sem direito a nenhuma refeição neste intervalo 

de tempo, só às 19h. Alguns conselheiros têm condições de fazer uma refeição por conta própria, mas 

outros não. Com relação ao retorno da delegação, informa também seu desagrado, uma vez que parte da 

delegação retornará a São Paulo apenas no dia 19, à noite, um dia após o encerramento da Conferência. 

Fala que o CMSSP tem grande respeito pelo CESSP, mas que foi um grande descaso com a delegação 

de São Paulo.   

 

O Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Agradece o 

empenho de todos neste ano. Informa sobre a substituição do Anderson pelo Luciano que é do 

Movimento Social Comunitário.   

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Solicita que todos sejam objetivos, por conta da pauta.   

 

O Conselheiro Titular representante do Poder Público: Em maio de 2014, a Secretaria Estadual e o 

Conselho Estadual de Saúde já sabiam quais seriam os delegados da Conferência Estadual de Saúde. O 

transporte não foi providenciado na época, o que revela um descaso com o Movimento Popular. Dada a 

situação, a SMS tomou a providência de verificar quem possuía transporte próprio. Aos que não tenham 

transporte próprio será garantido o transporte para os aeroportos. Sobre o almoço, será feito uma 

vaquinha entre os membros do segmento gestor. Isso não é desorganização ou falta de recurso é 

descompromisso com a participação popular do Conselho Estadual, por parte da gestão estadual da 

saúde.  

 

O Conselheiro Titular representante das Centrais Sindicais: A CTB Nacional fez um fórum sobre a 

saúde do trabalhador nos dias 10 e 11 de novembro, que tratou sobre as questões do SUS, previdência 

social, e também foi tratada a questão da Conferência Nacional. Agradece aos companheiros pelo ano de 

2014, e deseja saúde a todos para 2015. 

   

A Conselheira Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Agradece a todos, à 

Coordenadora da Comissão Executiva e a Comissão de Saúde da Mulher pelo trabalho que executado. 

No dia 24 de outubro, o ônibus da Dorinha passou pela Cidade Tiradentes. Conversou com os membros 

da comissão que deram a maior força para esta mulher que estava em depressão, e agora está aqui. 

Passa a palavra para Dinália.   

 

Dinália Cunha da Silva: Deseja boa tarde a todos, e agradece a todas as mulheres por conta do 

tratamento que está tendo, senão estaria em uma cama com depressão e não pode, pois tem seis filhos 

para criar. Está sendo bem tratada, e agradece o esforço e auxílio de cada uma. Agradece à Presidente 

Dilma pelo bolsa-família que recebe, pois a ajuda a pagar as contas, pois não recebe nem pensão do 

marido que a abandonou.   

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Este é o papel do SUS. Incluir e acolher a população, que é tão criticada por conta 

do Bolsa-Família. Passa ao relato das comissões, e pede que sejam todos de forma sucinta.  

 

 

D – Informes das Comissões  
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DST/Aids: A Conselheira Titular Representante dos Portadores de Patologias informa que todos os 

conselheiros estão recebendo o relatório de 2014 para tomarem ciência.   

 

Saúde da Mulher: A Conselheira Titular Representante da Pessoa com Deficiência informa que a 

comissão reuniu-se no último dia 08 e definiram que em 2015 as reuniões acontecerão na primeira 

segunda-feira de cada mês, às 10h. É importantíssima a ação desta comissão. As áreas envolvidas têm 

feito sua função, mas a comissão precisa funcionar.   

 

Comunicação: O Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sudeste lembra 

que alguns conselheiros ainda não realizaram a gravação para o programa da Rede São Paulo Saudável. 

É importante essa gravação. Fará parte do programa do conselho também as gravações do congresso 

de comissões, que já está sendo editado. Estão sendo confeccionados 500 marcadores de livros, para 

entregar a todos os conselheiros. Será enviado também um cartão virtual. Agradece ao SINDSEP pela 

disponibilização do espaço para o encontro da UMPS e a Secretaria Geral do CMSSP e seus 

funcionários pelo apoio.   

 

CIST: O Conselheiro Titular representante do Poder Público relata que nos dias 10 e 11 de novembro, foi 

realizada uma oficina de avaliação sobre a Política Municipal de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora. Foram incorporadas ao Plano 2014-2017 algumas resoluções que já haviam sido 

confeccionadas anteriormente sobre o assunto. Será realizado um seminário em 2015 para verificar os 

resultados disto.   

 

Interconselhos: A Conselheira Titular Representante dos Portadores de Patologias informa que a 

comissão está propondo alteração no seu calendário de reuniões para a segunda terça-feira do mês, das 

10 às 13h. Aproveita para convidar aos trabalhadores, que indiquem alguém para completar a 

participação na comissão. Dia 13/12 haverá uma oficina no conselho gestor do Butantã, para qual a 

comissão foi convidada. No dia 16/12 a comissão se reunirá com o conselho gestor do Butantã para 

definir alguns problemas administrativos que estão tendo. Vários conselhos foram visitados este ano, e 

percebemos que isto sobrecarregou demais os conselheiros. Para o próximo ano, iremos apenas a 

alguns casos e solicitaremos que os conselhos gestores venham aqui para reuniões. Sobre o M’ Boi 

Mirim, foi passado pelo jurídico, que já nos orientou, e agora conforme a deliberação deste conselho 

realizará uma nova eleição no intuito de resolver o problema da unidade. Passará a palavra para o Nilton.   

 

O Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Leste: Observamos que 

muitas das pessoas envolvidas não têm perfil para discutir o controle social. Eles são os verdadeiros 

culpados das coisas não acontecerem.  A coordenadora da região não sabe como funciona um processo 

eleitoral. Nosso papel é tirar as dúvidas. A secretaria deve observar melhor o perfil das pessoas 

envolvidas.   

 

Saúde da População Negra: A Conselheira Titular Representante dos Portadores de Patologias fala que 

a comissão propôs a realização de um seminário em novembro deste ano, mas que não foi possível por 

conta das visitas as regiões. No dia 28 aconteceu o seminário promovido pela Área Técnica da Saúde da 

População Negra da SMS, que tratou sobre a saúde da mulher. Há uma proposta para realização de 

seminário ampliado para maio/15.   

 

Orçamento e Finanças: O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários 

fala que houve a reunião do CONDEFI, onde foi apresentado o orçamento de 2015. Este orçamento 
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deixou-o preocupado, pois a gestão apresentou que está com um déficit entre 400 mi e 1,1 bi. A situação 

está crítica em relação a urgência e emergência.  

 

Políticas de Saúde: A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e 

Coordenadora da Comissão Executiva: Informa que assumiu a reunião por conta da ausência do 

coordenador e da vice-coordenadora. Lembra que solicitaram o plano operativo das obras da atenção 

básica que estão sendo executadas, e que a comissão recebeu o material num CD. Não entenderam 

bem, então convidarão o pessoal do GDRF para fazerem essa apresentação. Várias reformas 

apresentaram problemas, então pretende trazer para esta reunião os relatórios dessas reformas para 

avaliação.   

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sul: Solicita questão de 

ordem. Havia reunião da comissão e teve uma outra questão para resolver. Um médico reumatologista 

na Especialidade São Luiz tinha 10 ou 12 consultas agendadas, mas quando chegou a unidade e não 

achou lugar para ele estacionar, o mesmo foi embora. Foi chamada para entender o que estava 

acontecendo. Farão denúncia e encaminharão ao Conselho. 

   

O Conselheiro Titular representante dos Prestadores Filantrópicos: Na Comissão de Políticas de 

Saúde, entregou documento aos conselheiros presentes para comprovação dos débitos que a Santa 

Marcelina tem por conta da SMS.   

 

O Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Leste: Quanto às reformas, 

informa que em sua região convidaram o engenheiro responsável da SMS, e que foi decepcionante. O 

Secretário chegou num carro da Pilão (construtora). Achou estranha a situação. Nenhuma das questões 

foi resolvida. Complementa dizendo que a Pilão está fazendo um péssimo serviço na região.   

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Foi feita uma análise, e é necessário se aprofundar mais na peça orçamentária. 

Precisamos de um comparativo para que não ocorra essa falta de pagamento nos finais de ano. 

Precisamos cumprir nosso papel, e auxiliar a secretaria na execução orçamentária. Precisamos trabalhar 

em conjunto. Amanhã às 13 horas já acontecerá uma reunião sobre a regionalização. 

 

E – Ordem do Dia  

 

1 – Contratação de Consultoria e Assessoria Financeira ao CMSSP 

  

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: O Dr. Jorge Kaiano fez uma adequação da proposta, que foi encaminhada a todos 

os conselheiros e discutida ontem na comissão de políticas. Foi acrescentado apenas no Público Alvo 

Em alguns módulos serão realizados seminários com representação também dos conselhos gestores, 

para ocorrer uma interface, e depois o conselho gestor faz essa interface com os outros conselhos, após 

a discussão e alteração foi aprovada pela comissão, e encaminhada ao Pleno para aprovação. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Quer saber se além 

da alteração no público alvo, se houve mais alguma alteração. Carga horária, tabela... 

 

A Assessora Técnica da SMS, Kátia Cristina Bassichetto: A única mudança que houve no 

cronograma não é na carga horária, mas na distribuição da carga horária. Estava muito concentrada em 
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um único módulo, e agora foi redistribuída, atendendo uma demanda que já foi discutida na reunião 

anterior. Já existe previsão de atividade para o mês de Janeiro. O cronograma das atividades posteriores 

será definido conjuntamente com representantes das Comissões Executiva, de Legislação e de Finanças, 

buscando obter uma ampla participação dos conselheiros nas atividades previstas. 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: As comissões vão se reunir para definir o calendário de datas. Precisamos dar um 

parecer sobre o relatório de gestão, pois a SMS cumpriu seu papel e entregou no prazo e nós ainda não 

conseguimos analisá-lo. Coloca em regime de votação nominal a aprovação da Contratação de 

Consultoria e Assessoria Financeira ao CMSSP, através de projeto feito pela Educação Permanente com 

recurso estadual. 

 

A favor – 24 votos 

Contra – 0 

Abstenções – 0 

 

Aprovada a Contratação de Consultoria e Assessoria Financeira ao CMSSP. 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Fala que o próximo passo agora é elaborar o calendário para início dos módulos, 

sendo o primeiro módulo o parecer de aprovação do RAG 2013.  

 

2 - Apresentação de Panorama Mostrando a Redução de Serviços da Rede Estadual de Saúde 

 

O Conselheiro Titular representante do Poder Público: Foi discutido na Executiva que após a reunião 

do CONDEFI, como o orçamento estava muito condensado em grandes grupos de investimento, pedimos 

para a Autarquia detalhar e discutimos bastante a política, do ponto de vista hospitalar, de urgência e 

emergência com a participação do Dr. Morimoto. Foi constatado que não dá mais para este Conselho 

não discutir e avaliar o que se passa no território e município de São Paulo em relação à assistência do 

Estado. Foi proposta uma moção sobre o fato do Estado sistematicamente se retirar da prestação de 

serviços naquilo que ele é o próprio proprietário do equipamento, principalmente na alta complexidade.  

Acha adequado levantar melhor todas as informações com as diversas áreas técnicas da SMS, 

Autarquia, e trazer essas informações atualizadas. Agradece o empenho e trabalho de todos.  

 

O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde: Coincidentemente 

na última plenária, pautamos uma discussão sobre a regulação e sobre o Dia Mundial da Saúde. Uma 

das propostas é de que seja feito um grande evento do CMS, CES, com as regulações do município e do 

estado, e realizar um debate para esclarecer a toda a população as dúvidas existentes. Chegou o 

momento para esclarecer as dúvidas e resolver esta dificuldade.   

 

O Conselheiro Suplente representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde: Gostaria de saber 

sobre os repasses financeiros do Estado para o município em relação à Saúde, eram insuficientes. E a 

justificativa era de que o Estado mantém hospitais próprios que ele poderia ter repassado para prefeitura 

municipal. Diante desta situação, o Estado pode simplesmente privar o município de acesso? É 

necessário que o município questione o Estado. A máquina do Estado enxuga cada vez mais.   

 

O Conselheiro Titular representante do Poder público: A opção por qualificar a informação é bem por 

conta dessa informação do conselheiro Éder. Sobre o HU, por exemplo, a resposta que houve do Estado 
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foi a de que se o município colocasse dinheiro, o Hospital ficaria aberto. A população quer o atendimento, 

não interessa se é do Estado ou do município. 

 

F – Deliberações 

 

1- Indicação de 01 (um) representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisas 

do Hospital IGESP 

Foi indicada a conselheira Maria José de Souza. 

 

2-Indicação de 01 (um) representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisas 

da Clínica Ophtal 

Foi indicado o conselheiro José Leonílson. 

 

3-Indicação de 01(um) representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisas 

do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

Foi indicada a conselheira Maria Adenilda. 

 

4-Aprovar a realização do Fórum da Saúde da Mulher, que será realizado pela Comissão de Saúde 

da Mulher do CMSSP, previsto para fevereiro/2015; 

Aprovado. 

 

5-Aprovar a Moção de Apoio à aprovação da utilização de novos medicamentos para as Hepatites 

Virais 

 Aprovada. Texto: Moção nº 005/2014 

 

Moção de apoio do Conselho Municipal de Saúde do Município de São Paulo à prioridade nas análises 

de novos medicamentos para o tratamento das Hepatites Virais 

Considerando o grave quadro de saúde pública decorrente das Hepatites Virais que atinge milhares de 

brasileiros; 

Considerando que, de acordo com inúmeras pesquisas atuais em centros internacionalmente renomados, 

com evidências técnico-cientificas, que apresentam um percentual maior de cura em menor tempo de 

tratamento com os medicamentos Sofosbuvir, Daclatasvir e Simeprevir; 

Considerando o empenho para futura aquisição pelo Ministério da Saúde do Brasil, com análises já 

realizados pelas Secretarias de Vigilância em Saúde e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, e pelo Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais; 

Considerando que o acesso a tais drogas garantirá uma maior qualidade no tratamento dos doentes de 

Hepatites Virais, um grau muito maior de cura da doença, além de uma queda vertiginosa nos 

transplantes de fígado decorrentes destas infecções. 

O Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, em sua 190ª Reunião Plenária Ordinária realizada em 11 

de dezembro de 2014, vem a público manifestar o seu apoio para que seja dada a máxima prioridade nas 

análises destes medicamentos, possibilitando que a população brasileira tenha o acesso mais rápido 

possível aos mesmos. 

 

6-Aprovar a alteração da data da 191ª Reunião Ordinária do CMSSP, excepcionalmente para o dia 

15/01/2015 

Aprovado. 
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Os itens de nº 07 e 08, por estarem relacionados a Apresentação de Panorama Mostrando a 

Redução de Serviços da Rede Estadual de Saúde retornarão posteriormente. 

  

 A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Agradece a todos e solicita à gestão que reconstrua a secretaria executiva do 

conselho, mantendo os que estão e adicionando profissionais com conhecimento técnico para auxiliar 

nas decisões e orientação ao CMS. 

 

Encerra a reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


