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ATA DA 185ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 

  

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO 

 

SÃO PAULO, 10/07/2014 

 

PRESIDENTE 

JOSÉ DE FILIPPI JR 

 

COORDENADORA DA COMISSÃO EXECUTIVA 

MARIA ADENILDA MASTELARO 

 

SECRETÁRIO GERAL DO CMS-SP 

JULIO CESAR CARUZZO 

 

Inicio: 14h25 

Término: 17h15h 

 

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 

PAULO DE TARSO W. FRANGETTO (TITULAR) – 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  

MAURÍCIO SILVA LIMA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE NORTE 

ARNALDO MARCOLINO DA SILVA FILHO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 

SAÚDE NORTE 

JAQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (TITULAR) – 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 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

MARTA ANTONIA SOARES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

SHEILA VENTURA PEREIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

VITA AGUIAR DE OLIVEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

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

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

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

JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS SINDICATOS PATRONAIS 

ROSILANIA CORREIA LIMA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS 

 

Representantes dos Trabalhadores em Saúde:  

ÉDER GATTI FERNANDES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA SAÚDE 
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DEODATO RODRIGUES ALVES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA 

SAÚDE 

MARÍLIA DAPENA FERNANDEZ (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA 

SAÚDE 

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

WALNEY ARAÚJO DA SILVEIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 

MARIA LÚCIA VIEIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 

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

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

 

Representantes das Instituições Governamentais:  
PATRÍCIA RODRIGUES MOLINA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 

RENATO NOGUEIRA DOS SANTOS (TITULAR) – 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 

CÁSSIA LIBERATO MUNIZ RIBEIRO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

MAGALY EZEQUIEL (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

JOSÉ OLÍMPIO MOURA DE ALBUQUERQUE (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

  

II – Justificativas de ausência: 

JOSÉ DE FILIPPI JR. – PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANA MARIA FERREIRA QUAIATO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

SUDESTE 

PAULO MARTINS MOREIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

AUGUSTA DE MELO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

MARIA APARECIDA FRANCELINA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 

MARIA LÚCIA ZARVOS VARELLIS (TITULAR) – REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 

CASSIA XAVIER (TITULAR) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PRIVADA 

ERIK OSWALDO VON EYE (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 

MARIA JOSÉ R. RIBEIRO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES FILANTRÓPICOS 

DENIZE CALVO COSTA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

 

III – Ausentes: 
LOURDES MARIA DE QUEIROZ (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

OESTE 

MANOEL COSTA FILHO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

LUZIA BERGAMO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

MARCOS ROBERTO DE ANDRADE (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

ELISANDRA VILLELA GASPARETTO SÉ (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE 

PATOLOGIAS 

PAULO HENRIQUE FRACCARO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS SINDICATOS PATRONAIS 

FRANCISCO PEREIRA LIMA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS 

PÉRICLES CRISTIANO BATISTA FLORES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 

CATEGORIA SAÚDE 

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

CARLOS AUGUSTO DONINI (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 

PEDRO FELIX VIDAL JUNIOR (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PRIVADA 

CÁSSIO ROGÉRIO DIAS LEMOS FIGUEIREDO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

FRANCISCO ERNANE RAMALHO GOMES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

 

IV – Visitantes: 



3 
 

Conforme Lista 

 
ATA ELABORADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CMS-SP 

 

DIGITAÇÃO: EMMANUEL DUDA CÂNCIO DOS SANTOS E AMANDA SAMPAIO MACHADO DA SILVA 

 

REVISÃO GERAL: JULIO CESAR CARUZZO - SECRETÁRIO GERAL DO CMS/SP 

 

O Secretário Geral do Conselho: Faz a verificação de quórum e constata a presença de 20 

conselheiros. Há quórum.  

 

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

Comissão Executiva: Faz a leitura da pauta. 

A- Aprovação da Ata da 184ª Reunião Plenária Ordinária; 

B- Informes da Mesa;  

C- Informes dos Conselheiros; 

D- Informes das Comissões 

E- Ordem do Dia:  

1- Balanço das Atividades da SMS; 

2- Informes TAS (Termos de Ajustes Sanitários Firmados com a SMS). 

F – Deliberações 

1- Aprovar os encaminhamentos feitos no Congresso de Comissões sobre a Dengue: 

 Que o tema “Dengue” seja pautado nos Conselhos Gestores de todas as STS, com 

apresentações pela SUVIS Local sobre a situação da Dengue em sua região, para análise e 

parecer dos conselheiros; 

 Criar Comitê de Combate à Dengue, juntamente com outras Secretarias e Subprefeituras; 

 Oficiar o Exmo. Sr. Prefeito de São Paulo para que haja com extrema urgência, concurso público 

para Agentes de Zoonoses e que o cargo seja transformado em “Agente de Endemias”;  

 Oficiar o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Sr. Prefeito de São Paulo para 

que os carros a serviço das equipes de zoonoses sejam excluídos do rodízio municipal; 

 Que sejam criados conselhos Gestores em todas as SUVIS; 

 Oficiar o Exmo. Sr. Prefeito de São Paulo, que a Dengue é um problema de toda a cidade e não 

específico da Saúde. Que sejam feitas ações intersecretariais, também com a participação dos 

Conselhos Participativos; 

 Que a COVISA encaminhe ao CMSSP as planilhas com os custos ref. à Dengue, desde 2012. 

2- Agendar reunião com os Conselhos Gestores da UBS Jaguaré e STS Lapa, CRS Centro-Oeste, 

Comissões de Políticas de Saúde e Inter-Intraconselhos e Atenção Básica para discussão sobre a 

mudança da UBS Jaguaré para a STS Butantã.  

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Solicita a inclusão no item 

deliberações da Indicação de Conselheiros para Participar da Oficina da COFIN (Comissão de 

Orçamento e Finanças), do Conselho Nacional de Saúde, na região Sudeste, que será realizada nos dias 

15 e 16/08, em São Paulo. 
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O Secretário Geral do Conselho: Solicita também inclusão de pauta no item Deliberações para a 

Indicação de Conselheiro para Participar do Seminário de Educação Permanente, que será realizado nos 

dias 13 e 14/08, em Brasília – DF. 

 

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

Comissão Executiva: Coloca em votação a aprovação da inclusão desses dois itens como ponto de 

pauta. 

Aprovado por aclamação. 

 

A Conselheira Suplente representante do Poder Público: Passa a palavra à Assessora de Gestão 

Participativa da SMS, Maria Cícera de Salles que comunica a impossibilidade da participação do Dr. 

Filippi na reunião, em virtude de problemas de saúde. Assim, solicita a exclusão da pauta Balanço das 

Atividades da SMS. Leu o memorando nº 17/14, encaminhado à Secretaria Geral do Conselho pelo 

Gabinete do Secretário, que comunica a impossibilidade de sua participação. Informa ainda que Dr. 

Filippi negou a apresentação por parte de outro representante do gabinete, pois o mesmo quer fazer 

essa apresentação. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Deseja melhoras e retorno 

rápido, e diz que será a sexta vez que o item será reagendado. Salienta que outros temas estão sendo 

deixados de lado para priorizar a apresentação do secretário. Lembra que é reservado um período maior 

para a apresentação dele, uma vez que haverá diálogo sobre o tema. Acha que o Pleno deve decidir o 

que será feito. Acha melhor marcar uma reunião extraordinária para que ele faça essa apresentação. 

Acha difícil essa decisão ficar na mão da executiva. Existe uma pauta represada, que está sendo afetada 

por este assunto. Fica a critério do Pleno. 

 

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

Comissão Executiva: Consulta o Pleno sobre agendamento de reunião extra para apresentação do 

Balanço das Atividades da SMS, em data a ser definida pelo próprio Secretário.  

Aprovado por aclamação. 

 

O Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sudeste: Informa o 

falecimento do Professor Doutor Gilson de Carvalho, e solicita 1 minuto de silêncio em homenagem. 

Minuto de silêncio. 

 

Pauta da reunião aprovada com as inclusões e exclusões: 

 

A - Aprovação da Ata da 184ª Reunião Plenária Ordinária; 

B - Informes da Mesa;  

C - Informes dos Conselheiros; 

D - Informes das Comissões 

E - Ordem do Dia:  

1- Informes TAS (Termos de Ajustes Sanitários Firmados com a SMS). 

 

F – Deliberações 

1- Aprovar os encaminhamentos feitos no Congresso de Comissões sobre a Dengue: 

 Que o tema “Dengue” seja pautado nos Conselhos Gestores de todas as STS, com 

apresentações pela SUVIS Local sobre a situação da Dengue em sua região, para análise e 

parecer dos conselheiros; 

 Criar Comitê de Combate à Dengue, juntamente com outras Secretarias e Subprefeituras; 

 Oficiar o Exmo. Sr. Prefeito de São Paulo para que haja com extrema urgência, concurso público 

para Agentes de Zoonoses e que o cargo seja transformado em “Agente de Endemias”;  



5 
 

 Oficiar o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Sr. Prefeito de São Paulo para 

que os carros a serviço das equipes de zoonoses sejam excluídos do rodízio municipal; 

 Que sejam criados conselhos Gestores em todas as SUVIS; 

 Oficiar o Exmo. Sr. Prefeito de São Paulo, que a Dengue é um problema de toda a cidade e não 

específico da Saúde. Que sejam feitas ações intersecretariais, também com a participação dos 

Conselhos Participativos; 

 Que a COVISA encaminhe ao CMSSP as planilhas com os custos ref. à Dengue, desde 2012. 

2- Agendar reunião com os Conselhos Gestores da UBS Jaguaré e STS Lapa, CRS Centro-Oeste, 

Comissões de Políticas de Saúde e Inter-Intraconselhos e Atenção Básica para discussão sobre a 

mudança da UBS Jaguaré para a STS Butantã; 

3- Indicação de conselheiros para participar da Oficina da COFIN, do Conselho Nacional de Saúde, na 

região Sudeste, que será realizada nos dias 15 e 16/08, em São Paulo; 

4- Indicação de conselheiro para participar do Seminário de Educação Permanente, que será realizado nos 

dias 13 e 14/08, em Brasília – DF. 

 

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

Comissão Executiva: Agradece ao Prof. Dr. Gilson por todo o trabalho realizado.  

 

A - Aprovação da ATA da 184ª Reunião Plenária Ordinária 

 

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

Comissão Executiva: Coloca em regime de votação a Aprovação da ATA da 184ª Reunião Plenária 

Ordinária. 

 Aprovada por aclamação 

 

B – Informes da Mesa 

 

O Secretário Geral do Conselho: Lê os informes. 

 

O Conselho Municipal de Saúde de São Paulo informa que recebeu os seguintes documentos:  

 

1- Revista RADIS – Edição nº 141; 
 

2- Revista do CONASENS – Edição nº 54; 
 

3- E-mail do Conselho Nacional de Saúde solicitando a indicação de um membro para participar do 
Seminário de Educação Permanente, nos dias 13 e 14 de agosto, em Brasília.  
 
O Conselho Municipal de Saúde de São Paulo informa que, encontram-se nas pastas dos 
Conselheiros os seguintes documentos: 
 

1- Convocatória e pauta da 185ª Reunião Plenária Ordinária do CMSSP; 
 

2- Boletim CEInfo – Saúde em Dados. 
 

C – Informes dos Conselheiros 

 

A Conselheira Titular representante da Pessoa com Deficiência: Informa que é da Comissão de 

Mulheres e solicita que na próxima reunião as mulheres que compõem a comissão compareçam, pois é 

necessário deliberar sobre a realização de Seminário sobre a Saúde da Mulher, e não está havendo 

quórum na reunião. 
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A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Salienta que este é o momento dos informes dos Conselheiros, e posteriormente 

será o das Comissões. 

 

O Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Centro: Comunica que o 

Movimento Popular de Saúde do Centro, fará dia 16 de Agosto o indicativo do suplente para a vaga no 

CMSSP. Lembra que até o momento não há nenhum material sobre o Plano Plurianual.  Sem este plano 

os andamentos das Comissões fica prejudicado. Gostaria que o Plano Plurianual, fosse apresentado 

junto com a reunião extraordinária do Secretário. Existem diversas questões que não estão sendo 

respeitadas. 

 

O Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Norte: Informa que desde o 

final do mês de Junho, está ocorrendo uma discussão do movimento, particularmente da Plenária de 

Saúde do Trabalhador, sobre a indicação do nome do Prof. Dr. Luís Carlos Morrone para o Centro de 

Referência do Trabalhador de Santo Amaro. Essa discussão deve-se que o movimento não concorda 

com essa indicação, pois a pessoa indicada sempre foi contra movimentos, sempre achou que as 

pessoas simulassem, e por conta disto o movimento está confeccionando um documento para 

apresentar não só ao CMS, como a demais instituições, rechaçando esta indicação. Houve uma moção 

de repúdio nesta mesa do CMS anteriormente, e diversos problemas com o Conselho Gestor do CRST 

Lapa e da Freguesia do Ó, onde o mesmo dizia a seus alunos que os trabalhadores “simulavam” 

problemas. Não acha certo eternizar o nome de uma pessoa que tanto atuou contra os movimentos. 

Acha que deve-se homenagear o Prof. Gilson de Carvalho. 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Oeste: Em 25 de Junho, 

esteve na UBS Jaguaré, para a primeira reunião da Supervisão Lapa/Pinheiros com o Conselho Gestor, 

para informar sobre a possível transferência da unidade para outra Supervisão. A iniciativa está sendo 

tomada do Conselho da STS para a Unidade e gostaria de ter visto o contrário, que o Supervisor tivesse 

ido para informar a população. É nítido que existem diversos interesses nesta situação. Acha que esse 

tipo de assunto deve passar primeiro pelo Conselho para que pudesse ser avaliado. 

 

A Conselheira Suplente representante dos Portadores de Patologias: Dois informes. Ontem foi ao 

Pronto-Socorro, duas portas. Na porta do convênio, foi informada que não havia atendimento de 

ortopedia no momento e foi orientada a ir a outra porta, do SUS, que lá seria atendida. Não demorou 1 

hora e 40, foi bem atendida, inclusive com a realização de um Raio-X. Outro comentário, sobre a 

necessidade de capacitação dos conselheiros e leitura das leis. A portaria 199 de Dezembro de 2013, 

define que as Prefeituras irão implementar as Políticas das Doenças Raras. Quem cuidará serão as 

universidades. Será necessário ir ao Estado, procurar o GETAI, para saber como está o andamento. Já 

existe um programa chamado DORA, mas não sabe ainda se ele já está em conformidade com a 

Portaria 199. O ideal é que as Prefeituras implementem essa política, porém quem deve implementar é o 

Estado. Vamos começar a ler e discutir essas políticas, a estudar esses assuntos, para que possamos 

acompanhar como um programa se realizará na prática. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Prestadores Filantrópicos: Dia 22 de Agosto, das 8h30 às 

12h30, haverá o fórum de Cultura de Paz na Região do Itaim Paulista. A cada três meses é realizado 

esse fórum na região. Será um encontro entre diversas entidades e segmentos. O tema será Família 

Redes e Laços e será realizado no CEU Curuçá. Passa parte do seu tempo para o Leonilson realizar 

uma divulgação. 

 

O Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Sul: Na última segunda 

participou do Ato sobre o Plebiscito, que tem o intuito de despertar o interesse da população sobre o 
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assunto. Cada vez mais as campanhas eleitorais são mais milionárias e a representação da população é 

diminuída. Essa luta pela reforma política é para incluir o cidadão comum na participação política. 

 

A Conselheira Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Traz uma 

reclamação da UBS Cangaíba, mas como não conhece, gostaria que a pessoa que traz o problema 

pudesse falar em seu lugar. Já é a segunda pessoa que vem da UBS para reclamar. Passa a palavra à 

munícipe. 

 

Maria Nila da Silva: Informa que sua irmã mora em Cangaíba, que tem 3 crianças, sendo uma 

deficiente. Esta criança deficiente estava com febre e foi levada à UBS Cangaíba e não foi atendida. Foi 

encaminhada para outra unidade que a atendeu. 

 

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

Comissão Executiva: Solicita que a munícipe esteja na segunda-feira, às 14h, no Conselho Gestor da 

Supervisão Técnica de Saúde da Penha. 

 

A Conselheira Titular representante da Pessoa com Deficiência: Pergunta se a falta de atendimento 

foi por falta de espaço adequado (acessibilidade), ou por que não havia profissional médico. 

 

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

Comissão Executiva: Solicita que seja feita por escrito, com cópia para o CMSSP e para a Supervisão 

Técnica de Saúde da Penha. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Salienta que é 

necessário por escrito, mas que não deixa de estar registrada a reclamação feita. Informa sobre o projeto 

de Lei 716/11 que trata sobre o Serviço Comunitário Compulsório para Formandos em Medicina de 

Universidades Públicas. De acordo com o Artigo 1º, os formandos de universidades públicas do curso de 

medicina ficam obrigados a prestar serviços para a administração pública pelo prazo mínimo de 01 ano, 

com jornada de 40 horas semanais. A princípio é para municípios de até 100 mil habitantes, onde haja 

carência de profissionais. Este é um assunto sempre colocado em pauta por este Conselho. Acha que 

seria bom fazer uma moção de apoio do Conselho para o Governador Geraldo Alckmin, solicitando que o 

mesmo aprove esta Lei. 

 

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

Comissão Executiva: Pergunta ao Pleno, se é consenso que a conselheira Cássia faça um 

esclarecimento sobre esse assunto, mesmo estando no momento de informes.  

Aprovado. 

 

A Conselheira Suplente representante do Poder Público: Apenas para ressaltar que esta proposta 

não nasceu do governo Geraldo Alckmin, mas sim com o Programa “Mais Médicos”. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Esta lei é diferente do 

“Mais Médicos”. O interesse desta lei é que traga os profissionais formados em universidades públicas 

para o SUS. Solicita que nos momentos informes, não hajam esclarecimentos para que não se iniciem 

debates. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Solicita questão de 

esclarecimento. Vai pautar o assunto como moção? Se sim, quer se manifestar. 

 

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

Comissão Executiva: Não. Seguem se os informes. 
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A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Um alerta sobre a Cidade 

Ademar, mais especificamente sobre o Hospital de Vila Santa Catarina. Os 40 leitos de maternidade que 

serão administrados pelo Einstein, abrigariam 10 vagas do Jabaquara. Ou seja, 10 vagas do Jabaquara 

seriam desativadas, e seriam passadas para o Santa Catarina. Fez uma reclamação a princípio, pois 

significa que seriam apenas 30 novos leitos. Um segundo problema, é que o Jabaquara abriga o único 

serviço de Aborto Legal da cidade de São Paulo. Não quer entrar no mérito de quem é a favor ou contra, 

mas lembra que é Lei e tem que ser cumprida. Este serviço já foi boicotado pelo governo anterior. 

Solicita às companheiras que são membros da Comissão de Saúde da Mulher, que auxiliem nesta briga. 

Primeiro pelo fechamento dos 10 leitos, e segundo para que o serviço de Aborto Legal seja garantido. 

Lembra que já houve problemas com as organizações socias administradas por instituições religiosas 

que não seguiam os procedimentos definidos pela Saúde da Mulher. 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sul: Convida o conselho para 

o Seminário “Formando e Informando”, na Zona Sul, que tem por objetivo auxiliar os novos conselheiros. 

Está informando a comunidade sobre a situação da saúde na Região Sul. O Seminário será realizado no 

dia 30/08, das 09h30 às 17h, na Escola Tenório de Brito, ao lado do Hospital Campo Limpo, com várias 

oficinas sobre o SUS. Lembra também que houve 10 anos de luta pelo CAPS Infantil e CAPS Álcool e 

Drogas na Zona Sul. Dia 07 ficou pronto o CAPS III Álcool e Drogas, com 8 leitos no momento, mas que 

será expandido. Em 02 meses será inaugurado o CAPS Infantil. Gostaria da presença de membros do 

Conselho e a comunidade quer a presença do Secretário José De Filippi e do ex-ministro, Dr. Alexandre 

Padilha que auxiliaram no processo. 

 

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

Comissão Executiva: Solicita que envie o convite para o Conselho. Informa sobre outro convite, da 

Subprefeitura e Supervisão Técnica de Saúde do Jabaquara, para audiência pública sobre a implantação 

da UPA e do Hospital de Vila Santa Catarina, que será no dia 16/07, às 10h, no Auditório do Hospital 

Sabóia.  

 

D - Informes das Comissões 

 

Saúde Mental: O Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Centro informa que 

não foi possível realizar a reunião na semana passada, e será feita no dia 25/07. Tentarão visitar CAPS 

em Campo Limpo. 

. 

População Negra: A Conselheira Titular representante dos Portadores de Patologias informa que no dia 

11/06 estiveram em reunião na Secretaria da Igualdade Racial, com o objetivo de apresentar a Comissão 

ao Secretário e chamar a responsabilidade daquela Secretaria para se fazer presente nas reuniões da 

comissão. Acha que a política foi criada, mas está morrendo no papel. Também objetivavam convidar as 

coordenadorias para organizar as visitas que a comissão irá fazer nos conselhos gestores de saúde, com 

o objetivo de falar sobre a Política Nacional da Saúde da População Negra, os desafios e obstáculos, as 

estratégias adotadas para desenvolver os planos de ações das regiões, apresentados no IV Seminário 

de Saúde da População Negra. Já existe programação para o dia 14/08, para a Região Sul, mas ainda 

não foi confirmada. Próxima reunião ser[á realizada no dia 29/07. 

 

Inter-Intraconselhos: A Conselheira Titular representante dos Portadores de Patologias informa que no 

dia 26/06 a comissão foi convidada para participar da primeira reunião dos novos conselheiros da 

Supervisão Técnica do Ipiranga. De todos os conselhos que estão sendo acompanhados, é o que está 

mais organizado. Fala que os conselhos estão cobrando a revisão da legislação. No dia 27/06 a 

comissão visitou o Hospital Vermelhinho (Vereador José Storopolli) para averiguar denúncias. A visita foi 

um pouco tumultuada, mas deu certo. Conheceram o hospital. Fala que há uma divisão no atendimento, 
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com um lado lindo e maravilhoso, e outro com uma sala de medicamentos apertada, espera para 

atendimento de muitas horas. Questionaram essa diferença. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Solicita questão de 

esclarecimento. O que é o lado bom? Este hospital só atende SUS, não é? 

 

A Conselheira Titular representante dos Portadores de Patologias: Sim, só atende SUS. De um lado 

está muito bem preservado, bem cuidado, em outro existem muitos problemas ainda. 

 

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

Comissão Executiva: Solicita à Secretaria do Conselho que seja apresentado um relatório das reuniões 

das comissões. Solicita também que a partir da reunião de Agosto que haja um relatório sobre as visitas, 

e que conste nas pastas dos conselheiros para a reunião plenária. Acredita que escrito, irá contribuir 

para o entendimento. 

 

A Conselheira Titular representante dos Portadores de Patologias: Isso está sendo feito pela 

Comissão e assim que estiver pronto será repassado para o Pleno. 

 

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

Comissão Executiva: Isto não é só para a Interconselhos, que seja uma normativa para todas as 

Comissões. 

 

O Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Leste: Apenas para 

complementar, existem diversos questionamentos sobre a eleição do conselho gestor do Vermelhinho, 

inclusive sobre um conselheiro que tem cargo de chefia e está como trabalhador e não como gestor.  

 

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

que a Comissão foi prejudicada por conta das greves e manifestações, atrasando o cronograma de 

reuniões. Informa que houve a gravação do Dia Mundial da Saúde, e que este vídeo está disponível na 

Secretaria Geral do Conselho para os conselheiros que desejarem cópia. 

 

Recursos Humanos: O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde 

informa que a reunião da comissão coincidiu com o dia da mesa de negociação, que trata sobre o Plano 

de Cargos e Carreiras da Área da Saúde. A comissão acompanhou essa última reunião da mesa, onde 

houve uma apresentação de um pré-projeto pelo governo.   

 

Saúde da Mulher: A Conselheira Titular representante dos Portadores de Patologias informa que a 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres está realizando fóruns regionais contra a violência à 

saúde da mulher e no dia 16/07 estarão na Subprefeitura do M’ Boi Mirim. Seria interessante o Conselho 

acompanhar, pois o conteúdo é muito interessante. Solicita novamente que as mulheres da comissão, 

compareçam à reunião da comissão no dia 30, para que possam dar andamento aos trabalhos. 

 

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

Comissão Executiva: Que o calendário seja repassado ao e-mail do Conselho, para que seja 

encaminhado aos conselheiros. Passa a palavra para a Adriana Pereira, Assessora Técnica da 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, que informa a existência de Unidade Móvel de 

Atendimento à Violência Contra a Mulher, que estava na Zona Sul, agora foi para o interior e que voltará 

para a capital. Estão participando de discussões com as subprefeituras para a realização de fóruns 

regionais de mulheres. Encaminhará convites à Secretaria Geral do Conselho, para que haja divulgação 

e presença de membros da comunidade nas reuniões. 
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A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Leste e Coordenadora da 

Comissão Executiva: Que o calendário seja repassado ao e-mail do Conselho, para que seja 

encaminhado aos conselheiros. 

 

Políticas de Saúde: O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários 

informa que a comissão deu continuidade à reunião conjunta com a comissão de Orçamento e Finanças, 

com a presença do José Cláudio, sobre alguns questionamentos como o plano Plurianual, e outras 

demandas sobre o RAG. Continuarão realizando estas reuniões em conjunto, para tratar de outros 

assuntos importantes. Além do RAG, existe outro assunto sobre a gestão do Conselho, tratando de área 

de abrangência, e já foi definido junto à SMS, dizendo que não existe área de abrangência de 

atendimento. Solicitamos à SMS, para que seja redigido um documento e encaminhado à Comissão de 

Políticas de Saúde, que ratifique que não há área de abrangência para atendimento. 

 

Orçamento e Finanças: A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais. Sobre o 

RAG, acha que não foi modificado. Os dados de orçamento, não estão no RAG. Já foi reclamado. Uma 

das coisas era que fosse numerado, e a outra que fosse explicado. Não aparecem as informações de 

restos a apagar. Orçamento da secretaria para este ano aparece zerado. É importantíssima a presença 

do Cláudio ou de alguém da área nas reuniões de orçamento. Conseguiram graças a intervenção da Drª. 

Iara. Dia 16, a comissão toma uma posição, já que não estão tendo acesso. Acha que a comissão tem 

autonomia para oficiar o CFO, para reclamar sobre as informações do RAG. As reuniões são abertas, 

para quem quiser participar. Dia 16 haverá uma audiência pública sobre o Hospital Santa Catarina. Dia 

16, a reunião será em conjunto com a comissão de Políticas de Saúde. Convida a todos os membros das 

outras comissões para participarem. Foi confeccionada, em conjunto com o Ernane, uma nova planilha, 

para tornar o entendimento mais claro e transparente. 

 

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

Comissão Executiva: Fala que os membros da Comissão de Políticas, tiveram grande dificuldade para 

entendimento dos dados. Uma das causas é a ausência da Programação Anual de Saúde de 2013. 

Houve um grande um embate com o pessoal da apresentação, e ficou definido que haveria uma análise 

em blocos. Acha importante que todos os conselheiros façam uma análise do RAG. Deem construir 

juntos um parecer para o relatório. Já solicitou e insiste que seja apresentada a Programação Anual de 

Saúde de 2014, para que ano que vem não aconteça a mesma coisa. Não possuímos 2013, 2014, nem 

que seja um esboço, mas precisamos de uma linha de trabalho. Neste Pleno estamos dando ciência a 

todos os conselheiros para que contribuam dia 16, para análise. 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sul: Que este conselho 

respeite as agendas dos conselheiros. Cada um de nós tem trabalho fora. Como a Zona Sul é muito 

extensa, há muito trabalho. Devemos organizar, respeitando a agenda de cada conselheiro. Havia sido 

marcada para a segunda quarta-feira para a reunião de políticas, e agora foi mudada para a terceira 

quarta-feira. Houve mudanças demais por conta da copa. Dia 16, já existe a visita em M’ Boi, outra 

reunião. Existem compromissos demais para este dia. 

 

A Conselheira Suplente representante do Poder Público: O documento além da paginação teve a 

inclusão da Meta da Gestão Haddad, na parte da Meta Realizada. Foi pedido um esclarecimento melhor 

sobre o “não se aplica” que foi mais detalhado. Devemos nos debruçar e analisar o assunto. O Dr. José 

Cláudio já se dispôs a vir no dia 16. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Prestadores Filantrópicos: Houve algumas mudanças, mas 

ainda faltam algumas coisas que haviam sido solicitadas, por exemplo, a fonte dos dados. Está um 

pouco melhor a explicação, mas ainda é necessário ampliar a justificativa. 
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A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Esclarece para a Malú que a 2ª 

quarta-feira foi 09 de julho, feriado, então teve que ser alterado. As outras foram problemas pessoais. Se 

achar que está complicado, faça por escrito que iremos apresentar na próxima reunião. Quanto a 

questão do RAG, da página 118 em diante, existem planilhas que deveriam ser mudadas e não foram. 

As informações de restos a pagar está “zerado”. Havia solicitado uma questão de ordem, pois foi 

solicitado na primeira pauta deste Pleno, que trouxessem indicações para aprovação de duas comissões. 

Gostaria que fosse incluído na pauta a questão da indicação. 

 

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

Comissão Executiva: Já está incluída na ATA anterior. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Os nomes devem ser 

homologados pelo Pleno, por isso devem constar. 

 

O Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sudeste: Nós sabemos da 

importância de todas as pautas e demais assuntos, mas precisamos dar andamento dos pontos de pauta 

de hoje. 

 

CIST: O Conselheiro Titular representante do Poder Público informa que amanhã haverá reunião da 

comissão para o planejamento dos trabalhos. 

 

Pausa para o lanche. 

 

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

Comissão Executiva: Retoma as atividades e passa para a Ordem do Dia.  

 

Informes dos TAS – Termos de Ajuste Sanitário firmados com Secretaria Municipal de Saúde.  

 

O Conselheiro Titular representante do Poder Público: Informa que o Ministério da Saúde repassa 

recursos para algumas áreas. Desde 2002 esse repasse existe para a área de Saúde do Trabalhador. 

São Paulo possui o repasse regular. Se não é utilizado no ano, pode ser utilizado no ano seguinte. Em 

2007, o MS fez uma norma para tratar esse valor que as vezes era aplicado sem fraude, com auditoria, 

porém com finalidades diferentes das originais. Em 2004, o município de São Paulo, utilizou R$ 

2.333.000,00, com auditoria do PRONASUS em 2005. Foi feito um termo de ajuste com a SMS, para que 

fosse reaplicado esse recurso na conta, e que os juros fossem aplicados na área de Saúde do 

Trabalhador. Isso foi feito. O prazo para aplicação foi de 30 meses (Agosto de 2010 a Dezembro de 

2012).  Após questionamento da gestão atual, o Ministério da Saúde aprovou o investimento do saldo 

remanescente na área de Saúde do Trabalhador. Em abril retornou o ofício do Ministério, aprovando a 

prestação de contas em relação à utilização deste dinheiro. Esse recurso ficou parado desde 2004, 

calculando juros, até este ano. Os juros ficam no fundo e o saldo remanescente foi investido na área. 

 

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

Comissão Executiva: Fica feliz em saber estas informações, e diz que gostaria de um projeto para 

saber como serão gastos os recursos que estão a receber no futuro. Isso evita este tipo de problema. Era 

conselheira na época, e lembra que o Jeferson pediu demissão dentro da sala do Conselho Municipal, 

por conta da utilização do recurso em outra área. Gostaria de um projeto de como será utilizado. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Isso tem que vir na 

Programação Anual de Saúde. 
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O Conselheiro Titular representante do Poder Público: Mês que vem, será distribuído o caderno do 

Plano Plurianual da Saúde. 

 

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

Comissão Executiva: Os gastos devem ser informados ao CMSS através da CIST e Comissão de 

Orçamento.  

 

F – Deliberações 

1- Aprovar os encaminhamentos feitos no Congresso de Comissões sobre a Dengue: 

 Que o tema “Dengue” seja pautado nos Conselhos Gestores de todas as STS, com 

apresentações pela SUVIS Local sobre a situação da Dengue em sua região, para análise e 

parecer dos conselheiros; 

 Criar Comitê de Combate à Dengue, juntamente com outras Secretarias e Subprefeituras; 

 Oficiar o Exmo. Sr. Prefeito de São Paulo para que haja com extrema urgência, concurso público 

para Agentes de Zoonoses e que o cargo seja transformado em “Agente de Endemias”;  

 Oficiar o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Sr. Prefeito de São Paulo para 

que os carros a serviço das equipes de zoonoses sejam excluídos do rodízio municipal; 

 Que sejam criados conselhos Gestores em todas as SUVIS; 

 Oficiar o Exmo. Sr. Prefeito de São Paulo, que a Dengue é um problema de toda a cidade e não 

específico da Saúde. Que sejam feitas ações intersecretariais, também com a participação dos 

Conselhos Participativos; 

 Que a COVISA encaminhe ao CMSSP as planilhas com os custos ref. à Dengue, desde 2012. 

 

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

Comissão Executiva: Informa que houve o Congresso de Comissões sobre a Dengue, e sentiram a falta 

de participação de muitos conselheiros. Tiramos um bloco de informações e trouxeram para deliberação 

do Pleno. Houve a participação das regiões, membros do governo, COVISA no congresso, e trouxe para 

aprovação do Pleno. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Sugere algumas mudanças de 

redação apenas para garantir o objetivo. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Existem propostas de 

encaminhamentos do congresso. Votaremos individualmente ou em bloco? 

 

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

Comissão Executiva: Acha melhor votar em bloco, para respeitar o trabalho dos companheiros que 

foram ao congresso.  

 

A Conselheira Suplente representante dos Portadores de Patologias: Concorda com a idéia. O que 

não está claro é de quem é a responsabilidade, de SMS, Prefeitura ou COVISA. Acha que tem que 

constar que é a COVISA. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Lembra de relatórios 

que foram falados no congresso e que não estão aqui.  

 

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

Comissão Executiva: Na Executiva, foi feito um encaminhamento, que o conselho irá entrar em contato 

com cada comissão. A executiva assumiu este papel. Devemos oficiar Excelentíssimo Prefeito de São 
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Paulo, para que haja concurso para agente de zoonoses, e que o cargo seja alterado para Agente de 

Endemias. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Solicita a inclusão em respeito 

à proposta que era nossa e ao conselheiro gestor que esteve lá. A inclusão imediata deste cargo no 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde. No governo passado, tiraram da área e colocaram 

como agente de apoio, deixando profissionais capacitados à mercê. 

 

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

Comissão Executiva: Acha que devem votar o bloco, e votar essa questão depois. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Prestadores Filantrópicos: Acha que antes da decisão, 

devem ouvir a opinião dos outros membros. 

 

O Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Leste: Solicita questão de 

ordem. Vota-se alguns tópicos com adendo, e outros integralmente. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Se houve destaque 

na proposta, ela não vai a votação em bloco. Vota-se as sem destaque, e deixa as outras para o final. 

 

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

Comissão Executiva: De acordo com o regimento, quando há uma questão de ordem, é necessário 

votar.  

 

A Conselheira Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Questiona sobre o 

item, aprovar as deliberações feitas no congresso da dengue. 

 

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

Comissão Executiva: O Congresso aconteceu no dia 18, com a presença de diversos segmentos, 

aprovaram os encaminhamentos, e trouxeram para deliberação do Pleno do CMS. 

 

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde Sul: Estamos discutindo com 

as SUVIS de M’ Boi e Campo Limpo, que a primeira coisa a ser discutida é promoção e prevenção. 

Fazem 5 ou 6 meses de discussão sobre isso. Devemos primeiro saber o que está acontecendo na 

ponta, para depois discutir o assunto aqui. 

 

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

Comissão Executiva: Em algumas regiões não é feito, a intenção é que todas as regiões façam. 

 

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

acrescentar, que no item 03, não constam os números de déficit da proposta. Oitocentos. 

 

O Conselheiro Titular representante do Poder Público: Concorda que devem ser criados os cargos 

citados. 

 

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

Comissão Executiva: Declara processo de votação, para o bloco todo, com alteração citada pela Ana 

Rosa e inclusão da conselheira Vita. 

Propostas aprovadas por unanimidade. 
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O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde: Solicita questão de 

ordem, e informa que haverá um novo congresso para avaliar estas decisões. 

 

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

Comissão Executiva: Solicita que conste na ATA que uma das deliberações do conselho, é que até o 

fim do ano seja feita uma avaliação das decisões tomadas. 

 

2 - Agendar reunião com os Conselhos Gestores da UBS Jaguaré e STS Lapa, CRS Centro-Oeste, 

Comissões de Políticas de Saúde e Inter-Intraconselhos e Atenção Básica para discussão sobre 

a mudança da UBS Jaguaré para a STS Butantã 

 

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

Comissão Executiva: Fala que essa solicitação de reunião com os conselheiros gestores da UBS 

Jaguaré, STS Lapa e CRS Centro-Oeste é em virtude de uma possível mudança da UBS Jaguaré para a 

STS Butantã. Fala que é necessário fazer essa discussão para saber os prováveis motivos e se há 

alguma possibilidade de mudanças maiores na cidade.  

Aprovada por aclamação. 

 

3 - Indicação de conselheiros para participar da Oficina da COFIN, do Conselho Nacional de 

Saúde, na região Sudeste, que será realizada nos dias 15 e 16/08, em São Paulo 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: A Oficina é uma deliberação do 

Conselho Nacional de Saúde, que agendou diversas oficinas. Uma delas é a COFIN, e foi agendado por 

região. A região Sudeste será nos dias 15 e 16 de Agosto, e será aqui em São Paulo. Será no Centro de 

Convenções Rebouças. São quatro indicações: 01 integrante da Comissão de Orçamento e Finanças, 01 

da Mesa Diretora e 02 ficaram à escolha do CMS. Propõe que a indicação seja paritária. Compromete-se 

a pedir mais vagas, já que não envolve a necessidade de hospedagem. Realiza leitura da programação 

da Oficina. O foco será o financiamento do SUS no Brasil.  

 

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

Comissão Executiva: Acha que devem tirar os quatro nomes no momento, e se houverem outras vagas, 

indicarão por “ad referendum”. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Os quatro nomes deverão ser 

entregues até o dia 10/08. Esclarece que já vai inscrita, mas pela COFIN Nacional. Obrigatoriamente, um 

dos dias é sábado, por conta de uma deliberação nacional. 

 

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

Comissão Executiva: COFIN tira 01 representante na próxima reunião, e se houverem mais vagas, 

farão ad referendum.  

 

4-Indicação de conselheiro para participar do Seminário de Educação Permanente, que será 

realizado nos dias 13 e 14/08, em Brasília – DF. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Gostaria de ouvir a comissão. 

 

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

Comissão Executiva: Se candidata porque acha que deve haver uma mudança na Política de Educação 

Permanente deste conselho. 
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O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Quer saber qual a 

data do seminário. 

 

O Conselheiro Titular representante dos Prestadores Filantrópicos: Informa que será nos dias 13 e 

14 de Agosto. 

 

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

Comissão Executiva: Questiona se mais alguém gostaria de ir. Se a conselheira Sheila quiser, ela se 

retira para ceder a vaga. 

 

A Conselheira Titular representante dos Portadores de Patologias: Não entendeu quantas vagas 

são. 

 

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

Comissão Executiva: Gostaria que fosse alguém do Gestor, pois há a necessidade de mudanças. 

Sugere a conselheira Cássia. 

 

A Conselheira Suplente representante do Poder Público: Nesta gestão, toda a questão da 

capacitação sai da SMS e a Escola operacionaliza. 

 

A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Mais um motivo para criação de 

uma comissão sobre o assunto. 

 

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

Comissão Executiva: Consulta o Pleno se é consenso que participe do Seminário com  financiamento 

do Conselho Nacional e a conselheira Cássia Liberato participe através do financiamento da SMS.  

Proposta aprovada. 

 

A Conselheira Suplente representante do Poder Público: Vota com declaração, pois acha que 

depende da aprovação do secretário. 

 

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

Comissão Executiva: É uma deliberação do Pleno.  

 

O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: Se o CMS aprovou, o 

custeio é pela verba do Conselho Municipal. 

 

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

Comissão Executiva: Informa os nomes dos membros da Comissão de Revisão da Legislação, pelo 

segmento dos trabalhadores: Titulares – Ana Rosa Garcia da Costa e Walney Araújo da Silveira; 

Suplentes – Maria Lúcia Vieira e Eder Gatti Fernandes. Para a Comissão de Políticas de Saúde para os 

Imigrantes, os seguintes nomes: Ana Rosa Garcia da Costa, Maria Lúcia Vieira, Iramir Bastos Gomes e 

Maria Lúcia Zarvos Varellis. Pede ao segmento Gestor que indique seus representantes até o próximo 

Pleno. Informa ainda que o segmento dos Usuários fará reunião no dia 15, às 14hs, para encaminhar os 

nomes que comporão o CONDEFI.  

 

Para o Comitè de Ética em Pesquisas da UNIMED Santa Helena, foi indicada a conselheira 

Jarquelene Oliveira do Nascimento.  
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Para o Conselho de Administração da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios de 

Comunicação da Pontifícia Universidade Católica – DERDIC-PUC, o representante será indicado 

pelo segmento dos Portadores de Patologias. 

 

Reunião encerrada às 17:15h. 


