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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

                                                                                       
ATA DA 170ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO PAULO 
 
 
SÃO PAULO, 11.04.2013 
 
PRESIDENTE 
JOSÉ DE FILIPPI JR 
 
 
COORDENADOR ADJUNTO DA COMISSÃO EXECUTIVA 
ANTONIO CARLOS LIMA 
 
SECRETARIO GERAL DO CMS-SP 
JULIO CESAR CARUZZO 
 
Inicio: 14h20min 
Término: 18h10min 
 
 
LISTA DE PRESENÇA 
 
I – Conselheiros Presentes 
Representantes da Sociedade Civil: 
 
FERNANDO ANTÔNIO DOS SANTOS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO 
POPULAR DE SAÚDE LESTE 
ADÃO DO CARMO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 
SUDESTE 
JOSÉ DA GUIA PEREIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 
SAÚDE SUDESTE 
MARCIONILIA NUNES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 
SAÚDE CENTRO 
FRANCISCA ANDRADE QUINTEROS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO 
POPULAR DE SAÚDE SUL 
KEZIA ADRIANA ARAÚJO ALVES (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR 
DE SAÚDE OESTE 
MAURICIO SILVA LIMA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 
SAÚDE NORTE 
EXPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
CRISTINA HATSUE YOSHIKAWA LEITE ARAUJO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

CONSELHO
MUNICIPAL
DE SAÚDE

SÃO PAULOSÃO PAULO



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 

 

2

FÁBIO JULIO MOTA DE OLIVEIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
ALEX APARECIDO LEITE DE ALBUQUERQUE (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
SHEILA VENTURA PEREIRA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE 
PATOLOGIAS 
GILBERTO FRACHETTA (TITULAR) – REPRESENTANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
FÁBIO CARDOSO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS SINDICATOS PATRONAIS 
OLDIMAR SÉRGIO ALVES DOS SANTOS (TITULAR) - REPRESENTANTE DAS CENTRAIS 
SINDICAIS 
 
 
Representantes dos Trabalhadores em Saúde: 
 
LUIS CARLOS DE ARAUJO LIMA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 
CATEGORIA SAÚDE 
DENISE GONÇALVES BORGES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 
CATEGORIA SAÚDE 
ANTONIO CARLOS LIMA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 
SELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 
GERAIS 
TEREZA CRISTINA LARA DE MORAES DA CUNHA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS 
CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 
VALDEMIR CÉLIO RIBAS (TITULAR) – REPRESENTANTE CONSELHOS  REGIONAIS FUNÇÃO 
FIM 
NEIDE APARECIDA SALES BISCUOLA (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE 
PROFISSIONAIS LIBERAIS 
 
 
 
Representantes das Instituições Governamentais: 
 
ERIK VON EYE (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 
 
 
Representantes do Poder Público: 
 
LUIZ GRECO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
JOSÉ CLAUDIO DOMINGOS (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
CÁSSIO ROGÉRIO DIAS LEMOS FIGUEIREDO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER 
PÚBLICO 
RICARDO FARNANDES DE MENEZES (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
SILVIA REGINA BERTOLINI (SUPLENTE) – REPRSETNANTE DO PODER PÚBLICO 
APARECIDA SANTA CLARA BERLITZ (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
 
 
I – Justificativas de ausência: 
 
JOSÉ DE FILIPPI JR. PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RAIMUNDO CAITANO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE  
SAÚDE LESTE 
FRANCISCO SANDRO SALAS ROLDAN (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO 
POPULAR DE SAÚDE SUL 
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RUTE CABRAL BARBOSO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 
SAÚDE CENTRO 
DENIS VEIGA JUNIOR (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 
SAÚDE OESTE 
DELTINA CÂNDIDA DOS SANTOS FONSECA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO  
MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE NORTE 
APARECIDA BENEDITA FRANCISCO DOS SANTOS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS 
PORTADORES DE PATOLOGIA 
ENI MARIA DA SILVA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIA 
MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 
LOURDES ESTEVÃO DE ARAUJO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 
GERAIS 
ANGELO D’AGOSTINI JUNIOR (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 
GERIAS 
MARIA TEREZA DE ALMEIDA FERNANDES (TITULAR) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE 
PRIVADA 
DORACI MARIA AFONSO CASTRO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES 
FILANTRÓPICOS 
 
II – Ausentes: 
 
VANESSA CASTILHO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
ACÍLIA MARTINS DOS SANTOS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS 
CÉLIA APARECIDA ASSUMPÇÃO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS 
COMUNITÁRIOS 
JOÃO CORDEIRO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS 
ALINE MARY DA SILVA (TITULAR) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 
COMUNITÁRIOS 
MANOEL COSTA FILHO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS 
COMUNITÁRIOS  
PAULO HENRIQUE FRACCARO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS SINDICATOS PATRONAIS 
ANDRÉIA PATRÍCIA BARCELOS DE SOUZA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS CENTRAIS 
SINDICAIS 
ANTONIO CARLOS DA CRUZ JUNIOR (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES 
SINDICAIS CATEGORIA SAÚDE 
ANA LUCIA FIRMINO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 
CAETGORIA SAÚDE 
DONATO JOSÉ MEDEIROS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS REGIONAIS 
FUNÇÃO FIM 
PEDRO CLÁUDIO BORTZ (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS REGIONAIS 
FUNÇÃO FIM 
RUBERVAL RAMOS CASTELLO (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS FUNÇÃO 
MEIO 
ARLINDO LIBERATTI (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS FUNÇÃO MEIO 
ADRIANO FORGUIEIRI (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE 
PROFISSIONAIS LIBERAIS 
MÁRIO SILVA MONTEIRO (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
CARLOS EDVAL BUCHALLA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
FÁBIO ROBERTO OLIVEIRA SILVA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 
PATRICIA MOLINA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 
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CARLOS MARCELO NEVES DA SILVA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES 
FILANTRÓPICOS 
GUILHERME ESTANISLAU DO AMARAL (TITULAR) - REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
MARCOS VELTRI (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 
 
III – Visitantes 
 
ROBERTO S. MARQUES 
ADRIANA M. PEREIRA 
JAEL NUNES T. DE LIMA 
MANSIMI OKUMURA YOSHI 
JOÃO MARCONDES DA SILVA FILHO 
MARIA BERTOLINA MORAES 
ANA LUCIA SCOTERO 
MARIA JOSE R. RIBEIRO 
RAQUEL DA SILVA ARAUJO DOS SANTOS 
ADILSON G. DA SILVA 
JOSE DA SILVA 
MARIA CÍCERA DE SALLES 
PAULO BARBIERI 
LANE 
ROBERTO MORIMOTO 
MAGALY EZEQUIEL 
ELIANA SANTANA 
TALITA SANTANA 
CELSO RICARDO MONTEIRO 
 
 
ATA ELABORADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CMS-SP 
HUDA FARAH SIQUEIRA CUNHA 
 
DIGITAÇÃO: VERA LUCIA DE SOUZA CORNELIO 
REVISÃO GERAL: JULIO CESAR CARUZZO - SECRETÁRIO GERAL DO CMS/SP 
 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Abre a reunião cumprimentando a todos e solicita a verif icação de quorum.  
 
O Secretário Geral do Conselho: Faz a chamada nominal e constata a 
presença de 19 conselheiros. Há quórum. 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Solicita um minuto de si lêncio pelo falecimento da Sra. Maria Silva Lima, 
mãe da ex conselheira, Maria Helena Lima de Freitas. 
 
O Secretário Geral do Conselho: Lê a pauta proposta para aprovação, 
inserção ou exclusão ou alteração do texto ou de ordem dos temas. 
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Pauta: 

A- Aprovação das Atas da 1ª Reunião Plenária Extraordinária e 169ª Reunião 

Plenária Ordinária; 

B- Informes da Mesa;  

C- Informes dos Conselheiros; 

D- Relato das Comissões;  

E- Ordem do Dia:  

     

1 – Referendar a Comissão de Comunicação; 

2– Atenção Básica – Credenciamento de novas equipes de ESF e equipes de Saúde 

Bucal; 

3 – Resolução da CIST; 

4– Relatório do pedido de vistas do Conselheiro Alex, ref. gravação da 167ª Reunião 

Plenária, do trecho onde consta a indicação do Conselheiro Antônio Carlos da Cruz 

Jr. para compor como usuário o Conselho Gestor do H.S.P.M; 

5 – Hospital Sorocabana; 

6 - Aquisição de hardware e acessórios: aquisição de notebooks, netbooks, tablets 

ou ipads com internet banda larga móvel para uso em atividades internas e 

externas; 

7 – Relatório da visita da Comissão de Políticas de Saúde ao Pronto-Socorro de 

Perus e a UBS Perus. 

 

F – Deliberações 

1 – Indicação de um representante dos usuários para substituir a conselheira Lilian 

Ventura Manzalli, no Conselho Deliberativo e Fiscalizador da Autarquia Hospitalar 

Municipal – CONDEFI; 

2 – Indicação de um representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário Adventista de São Paulo; 

3 – Indicação de um representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNINOVE. 

 

 O Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e Comunitários: 
Solicita que seja apresentada a Ata 169ª na próxima reunião. 
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O Conselheiro Titular representante da Pessoa com Deficiência: Informa que recebeu 
resposta da Comissão Executiva acerca do tema: Assédio. Propõe apenas que o Pleno 
formalize o grupo de mediação. Solicita informação sobre o motivo pelo qual a Comissão 
de Organização da Conferência ainda não foi instalada. 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Informa que a questão de assédio ao trabalhador não cabe ao Pleno 
discutir.  É matéria jurídica.  Quanto à instalação da Comissão, depende da 
publicação do decreto. Se publicar a Comissão neste momento, terá que 
fazer a Conferência baseado no decreto nº 52.914/12. Propõe 18h como teto 
para esta reunião. Aprovado por aclamação. 
 
A Conselheira Titular representante dos Movimentos Sociais e 
Comunitários: Solicita inclusão de pauta sobre a reunião com o Prefeito. 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Informa os nomes dos trabalhadores que farão parte da Comissão de 
intermediação: a conselheira t itular representante das Entidades Sindicais 
Gerais e a conselheira suplente representante das Entidades Sindicais 
Categoria Saúde. Tema incluído em informe de mesa. 
 
O Conselheiro Titular representante das Centrais Sindicais: Propõe que 
seja colocado em informe de mesa o relato da reunião com prefeito e 
remeter para Executiva. (proposta 1) 
 
O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e 
Comunitários: Solicita inclusão de Pauta, a reunião do Conselho com o 
Prefeito. Que seja o ult imo ponto de pauta. (proposta 2). 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Coloca em votação. Em regime de votação 
 
Proposta 1: 16 votos 
Proposta 2: 4 votos 
Abstenção: 1 voto 
 
Aprovada proposta 1 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Coloca em votação a Pauta alterada para aprovação. Pauta alterada 
aprovada. 
 
Item A - Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária 
 
Aprovada por aclamação. 
 
 
Item B - Informes da Mesa  
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O Secretário Geral do Conselho: Lê os Informes e agrega: afastamento da 
conselheira por doença para o mês. Grupo de intermediação (composição), 
leitura da reunião com o Prefeito: 

 
A - O Conselho Municipal de Saúde de São Paulo informa que recebeu os 
seguintes documentos:  
 
1- Ofício nº 183 – DIAUD/SP/DENASUS/MS - Auditoria 12822, realizada no Hospital 

Santa Marcelina – São Paulo para verificar a situação dos Hospitais que fazem 
tratamento de câncer de mama; 
 

2- Ofício nº 001/13 – União dos Movimentos Populares de Saúde informando a 
substituição do conselheiro Cícero Rodrigues da Silva pelo Conselheiro Adão do 
Carmo na Comissão Executiva. 

  
3- Memorando nº 072/2013 – Encaminhamento da Comissão Municipal de DST/Aids  
informando que realizará Seminário no dia 21/06/13, das 09 às 17h. 

 
4- E-mail do Dr. Paulo Puccini – Secretário Adjunto, comunicando a prestação de 
Contas ao Conselho Municipal de Saúde de São Paulo no dia 18/04/13, às 10h, na 
Sala de Reuniões do Conselho. 
 
B- O Conselho Municipal de Saúde de São Paulo informa que, encontram-se 
nas pastas dos Conselheiros os seguintes documentos: 
 
1- Convocatória e Pauta para a 170ª Reunião Plenária Ordinária do CMS; 

 
2- Relatório Estatístico Anual e Relatório Estatístico Janeiro/13 da Ouvidoria Central 

da Saúde. 
 

3- Calendário das Audiências Públicas ref. ao Programa de Metas 2013. 
 

4- Relatório de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro de 2012; 
 

5- Relatório da Comissão de RH. 
 
 

O Secretário Geral do Conselho: Lê o comunicado da Conselheira Eini que 
irá ausentar-se das atividades do Conselho Municipal de Saúde pelo período 
de um mês. Lê também o relato da reunião com o prefeito.  

Prefeito participa de reunião do Conselho de Saúde 

O prefeito Fernando Haddad se reuniu com os conselheiros hoje (8) na sede da Prefeitura 
e ressaltou que o chefe do Executivo tem obrigação de ouvir o que acontece na cidade. O 
prefeito Fernando Haddad e o secretário José Fillipi Junior (Saúde) participaram nesta 
segunda-feira (8) da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, na sede da 
Prefeitura. Os encontros do grupo são abertos à população e, em geral, ocorrem toda 
segunda quinta-feira de cada mês, a partir das 14 horas. “Não pretendo que esta seja uma 
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reunião única no meu mandato. Eu acho que prefeito tem a obrigação de sentar com os 
conselheiros para ouvir de viva-voz o que está acontecendo na cidade”, afirmou o 
prefeito. Durante o evento, Haddad afirmou que a falta de comunicação é um dos pontos 
que devem ser melhorados na saúde do município. Segundo ele, o sistema poderia ser 
aperfeiçoado com um pós-atendimento adequado aos pacientes.  
 
“Muita gente reclama que não existe um canal para falar com a Prefeitura na área da 
saúde e às vezes um telefonema resolve o problema. Em um pós-atendimento você pode, 
inclusive, explorar a área da saúde. Às vezes restou uma dúvida sobre um procedimento 
realizado em uma consulta, às vezes não foi bem compreendido o que o médico 
prescreveu. Tanta coisa acontece e, na classe média, você passa por telefone e resolve, 
mas os pobres parecem que têm que pagar pedágio toda vez para conseguir uma 
informação simples”, destacou. Haddad também lembrou que é muito comum a 
reclamação de pacientes por falta conhecimento de procedimentos de suas patologias. 
“Não tem uma carta, um telefonema explicando para aquela pessoa que é daquela 
maneira. Falta percepção de que não está havendo descaso”, afirmou. O prefeito 
defendeu, também, a criação de um método para a avaliação dos equipamentos 
hospitalares individualmente. “Eu acho que a gente tem que ter uma percepção que vai ter 
um acompanhamento melhor se aumentar o nível de responsabilização. Nós hoje 
conferimos a qualidade de escola por escola, não é punindo, mas é para ajudar as que 
estão ficando para trás, porque ali tem uma criança atrás. Acho que nós temos que pensar 
em algum sistema para aumentar o grau de responsabilização e isso chegar ao secretário 
ou ao prefeito”. declarou Haddad. 

 Metas e estratégias 
O Conselho Municipal de Saúde é composto por membros da sociedade civil (usuários), 
trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e pela equipe de gestão da secretaria. 
“Eu acho que prefeito tem a obrigação de sentar com os conselhos para ouvir de viva-voz 
o que está acontecendo na cidade”, afirmou Haddad. Uma vez por mês os participantes se 
encontram para formular estratégias, estabelecer metas e controlar a execução da política 
de saúde no âmbito municipal. “Esse ano nós temos um grande desafio e uma proposta 
que nós estamos trabalhando para aperfeiçoar o formato de eleição e constituição do 
próprio Conselho para essas tarefas que teremos este ano, entre elas a 17ª Conferência 
Municipal da Saúde”, afirmou o secretário José Filippi Júnior. Durante o encontro, Haddad 
voltou a afirmar que no momento a Prefeitura busca mapear todas as possibilidades de 
parcerias com os governos Estadual, Federal e com empresas privadas. “Se o interesse 
da população está em jogo eu não quero nem saber de cálculo político, muito menos 
eleitoral. O cálculo é atender bem, dar sentido para o nosso Sistema Único de Saúde”, e 
continuou: “Nós temos que contar com todas as forças disponíveis na sociedade, com a 
inteligência instalada em São Paulo, que não é pequena, para proceder uma melhoria de 
curto, médio e longo prazo no SUS”. 

 
A Conselheira Titular representante das Associações Profissionais 
Liberais: Solicita que seja anotado em Ata a origem deste texto, o Prefeito 
participa de Reunião do Conselho de Saúde. 
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O Secretário Geral do Conselho: Informa que o texto foi extraído da 
página eletrônica da prefeitura no dia 08/04/2013, apenas para ciência dos 
conselheiros. 
 
Os conselheiros Antônio Carlos Lima  e Selma Maria Silva dos Santos 
representando o segmento dos Trabalhadores e Oldimar Sérgio Alves dos 
Santos  e Kézia Adriana Araújo Alves  representando o segmento dos 
usuários farão parte da Comissão que discutirá com o conselheiro Gilberto 
Frachetta as tratativas sobre o assunto “Assédio ao Trabalhador”. 
 
 
Item C:  Informes dos Conselheiros  
 
O Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 
Comunitários: Informa que ontem teve um ato sobre o Dia Mundial da 
Saúde. Fala que o conselheiro teria que assinar uma carta do ato unif icado, 
porém não assinou por não ter sido encaminhado à Secretaria Geral do 
Conselho Municipal e sendo uma entidade, não pode assinar pela entidade. 
Informa sobre a reunião do HSPM, diz que a Comissão Executiva do 
Conselho Gestor do HSPM, juntamente com a Comissão de Polít icas irá 
rever o regimento interno. Também informou que faz 05 meses que o 
CONDEFI está sem presidente. Relembra que o Seminário sobre Saúde 
Mental será realizado no dia 26 de abri l . 
 
A Conselheira Titular representante dos Movimentos Sociais e 
Comunitários: Fala da participação do primeiro Encontro dos Conselheiros 
Gestores com o Secretário. 
 
O Conselheiro Titular representante da Pessoa com Deficiência: Tenho 
participado das reuniões do Grupo de Trabalho para criar a Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência, cujos trabalhos estão voltados para diagnosticar os serviços disponíveis 
à Secretaria Municipal de Saúde. Foram diagnosticados serviços voltados para os 
deficientes auditivos e visuais. Nas próximas reuniões, 25 de abril e 09 de maio, serão 
diagnosticados os serviços voltados para os deficientes intelectuais e físicos. 
Posteriormente serão realizadas reunião para unificar os diagnósticos e apresentação de 
propostas de ações.  As reuniões do GT são realizadas numa quinta-feira e a reunião de 
09 de maio será no mesmo dia e horário da reunião do Pleno do Conselho. 
 
A Conselheira Suplente representante do Movimento Popular de Saúde 
Sul: Pede orientação sobre os problemas dos Hospitais do Campo Limpo, 
M’Boi Mirim e Santa Casa de Santo Amaro. Fala que o Hospital do Grajaú 
está sobrecarregado. Informa ainda sobre o AMA Vera Cruz. Levará a 
questão para a Comissão de Polít icas. 
 
O Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde 
Leste: Fala da sua indignação sobre o PSF e UBSs da Cidade Tiradentes, 
quer saber qual horário de funcionamento dessas Unidades. O horário 
correto de fechamento é 19h, depois mudou para as 18h e agora às 17h. 
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O Conselheiro Suplente representante do Movimento Popular de Saúde 
Sudeste: Agradece ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde pelo 
referendo da Comissão de Comunicação, agradece também a Comissão 
Executiva pela sensibil idade de pautar em primeiro lugar na Ordem do Dia. 
 
A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Informa que dia 25/04, às 10h. será instalada a Comissão de Polít ica para 
as Mulheres. Faz um convite a todos. Fala também que o SindSaude está 
em campanha salarial. 
 
O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Comunitários: Fala 
que a reunião com o Prefeito foi um momento único. O Decreto 52.914/12 foi 
ponto de pauta; Apoio para cumprir a lei 141, Consultoria Jurídica e 
Financeira, Polít ica de dispensação de medicamentos, corte no orçamento 
da Saúde em 20%. Solicita f lexibil ização desses 20%. 
 
A Conselheira Titular representante dos Conselhos Regionais Função 
FIM: Informa que amanhã, às 18h, os Movimentos e Serviços de Saúde 
Mental se reunirão com o Secretário Municipal de Saúde, para discutir a 
questão da Polít ica Pública de Saúde Mental no município, na sala de 
reuniões deste Conselho. 
 
  
A Conselheira Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Questiona o horário da reunião. Pergunta por qual motivo não haverá lanche 
na reunião de hoje. 
 
O Secretario Geral do Conselho: Informa que haverá lanche, sim. Pode ser 
que em algum momento nas próximas reuniões não haja, pois a Secretaria 
não pode comprar mais sem dispensa de l icitação, já está estourando os 8 
mil reais. Informa também que já está sendo providenciada a confecção de 
nova Ata de Registro de Preços dentro da SMS. 
 
A Assessora de Gestão Participativa da Secretaria Municipal de Saúde: 
Justif ica a ausência do Sr. Secretário e do Secretário Adjunto e que a Chefe 
de Gabinete está recebendo algumas pessoas e que em breve deverá estar 
aqui. 
 
A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 
Oeste: Solicita viatura para buscar os Conselheiros no curso do Tribunal de 
Contas para que possam participar do evento da Saúde Mental. 
 
Item D:  Relato das Comissões 
 
Comissão de Saúde Mental: O conselheiro suplente representante do 
Movimento Popular de Saúde Norte informa sobre o Seminário de Saúde 
Mental que será dia 26/04, das 08:30h às 17:30h,  na FMU, Rua Taguá, 150 
– Liberdade. Tema: Construindo uma Polít ica Intersetorial de Saúde Mental 
no Município de São Paulo. 
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Comissão DST/AIDS: O conselheiro suplente representante dos 
Movimentos Sociais e Comunitários informa que dia 03/04 teve a reunião e 
esteve presente a nova Coordenadora do Programa, Adriana Gutierrez. 
Fizeram visita em alguns Equipamentos do Programa DST e que esses 
Equipamentos precisam de uma maior atenção do Conselho. Também houve 
reunião com a Comissão de RH. Malú é a nova Coordenadora da Área.  
Informa também que dia 21/06 será realizado o Seminário de DST. 
 
Comissão Interconselhos: A conselheira t i tular representante das 
Entidades Sindicais Gerais informa sobre o Seminário da Comissão dia 
21/05 que será no Teatro da Aliança Francesa. 
 
1- Hospital Tiradentes  
 
Desencadeamos o Processo Eleitoral do Conselho Gestor do Hospital Tiradentes. Sendo 
que nos dias 16 e 17 de abril/13 das 8h00 às 20h00 será a eleição dos Trabalhadores e no 
dia 18/04/13 das 8h00 será a eleição do segmento dos usuários. E a data provável da 
posse será 27/04/13 às 10h00. Assim convidamos a todos para este evento. 
 
2- A Comissão informa que estará realizando Seminário em 21/05/13 das 10h00 às 13h00 
no Teatro Aliança Francesa Rua General jardim 182 – Vila Buarque. Este encontro visa a 
publicização das Oficinas realizadas nas Supervisões Técnicas de Saúde do Município de 
São Paulo no ano 2012, embasadas no resultado do levantamento feito pelo CMS-SP EM 
2010-2011, com referência à situação do controle social na cidade de São Paulo pelos 
Conselhos Gestores de Saúde. Assim ao término das oficinas foi fornecido um roteiro com 
o objetivo de embasar uma avaliação sobre os resultados obtidos com a execução do 
plano de trabalho proposto pelos Conselheiros presentes, e serão sobre esses resultados 
que queremos refletir. 
 
3-(03/08/12) do memo. 764/2012 de 29/06/12 tid 9354687 Instituição Supervisão Técnica 
de Saúde de Parelheiros/SMS-SP- Interessada - Anunciata F. S. Toniolo da STS de 
Parelheiros- Assunto - envia documentação referente ao processo de impugnação das 
eleições ocorridas na STS – Parelheiros. 
Encaminhamentos anteriores: Reunião 29/08/12 às 15h00 na sala de reunião do 
Conselho Municipal de Saúde SP com: Coordenadora da STS-Parelheiros, Supervisora 
da STS-Parelheiros e seus (suas) respectivos (as) interlocutores, Conselho Gestor da 
STS-Parelheiros e Coordenador da Comissão Executiva, Assessora Técnica de Gestão 
Participativa da SMS/SP. 
Encaminhamento ao término desta reunião de 29/08/12: analisar com maior 
profundidade a documentação enviada. 
 
-Após análise acima deu-se por encaminhamento a realização de uma reunião na STS-
Parelheiros, em 15/10/12. Desta forma apresenta-se a seguir a síntese da reunião e bem 
como o seu Parecer. 
 

 Reunião na Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros  
15/10/2012 

Duração: 10h00 às 12h00 
Assunto: Impugnação do Processo Eleitoral . 
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-Estiveram presentes nesta reunião a Coordenadora, Sheila Ventura Pereira e a Vice-
Coordenadora, Selma Maria Silva dos Santos da Comissão Inter-Intra Conselhos, a 
Assessora Técnica de Gestão Participativa da SMS/SP, Sra. Maria Zenith de Arruda Lira, 
o Interlocutor da Coordenadoria de Saúde da Região Sul, Sr. Marco Antônio e a Sra. 
Lourdes interlocutora da Supervisão de Parelheiros. 
A reunião foi coordenada pela Sra. Lourdes Simões que estava de posse dos documentos 
do processo eleitoral. Sheila coloca que o grupo de trabalho da comissão Inter-Intra 
Conselhos avaliou os documentos enviados para a Secretaria do Conselho Municipal de 
Saúde e chegou a seguinte conclusão:  
faltavam algumas documentações e houve irregularidades em algumas eleições como: 
ficha de inscrição, dos trabalhadores da UBS Marsilac, lista de presença, ata e das 8 
fichas anexadas, 2 estão sem assinaturas. 
Faltam informações sobre a composição final do Conselho, uma vez que só figuram 
usuários. E o caso mais relevante foi a recondução da Sra. Antônia Francesca, do 
segmento usuário, onde está sendo reconduzida pela 3ª vez. Após esclarecimento das 
condições da mesma, os presentes chegaram à conclusão que não poderá ser 
reconduzida e que o segmento usuário ficará responsável de eleger um novo 
representante. Foi informado para as conselheiras que já foram homologados os 
conselheiros dos Conselhos Gestores da UBS Jardim das Fontes e da UBS Jd. das 
Flores. 
Desta forma foi aprovado o processo eleitoral com as seguintes ressalvas: 
   1-elaborar lista de presença por segmento, com fiscalização para  que não haja inversão 
de segmento durante a coleta de assinaturas. 
    2-observância sobre a reeleição dos Conselheiros sejam titulares ou suplentes devem 
ser respeitadas as normas de dois mandatos consecutivos. 
-Assim o Conselho Gestor de Parelheiros encaminhou o processo de eleição, conforme 
orientação da Comissão Inter-Intra Conselhos seguindo as Ressalvas acima.  
 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: 
Pede que o Pleno referende a criação da Comissão de Comunicação. 
 
Aprovado por aclamação. 
 
Comissão de Comunicação: O conselheiro suplente representante do Movimento 
Popular de Saúde Sudeste informa que a instalação da Comissão foi dia 04/02, com a 
presença de conselheiros municipais, conselheiros da Comissão Executiva e convidados. 
A segunda reunião foi dia 04/03 com apresentação do Coordenador da Assessoria de 
Comunicação e Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Pedro Henrique. Foram 
convidados por ele dois conselheiros da Comissão para compor a Comissão de 
Formatação do novo portal da Secretaria Municipal da Saúde. Na terceira reunião, dia 
01/04, visitamos o Estúdio da SPEED CAST, onde é realizada parte da gravação dos 
programas da Rede São Paulo Saudável. Os nomes dos membros da Comissão são: José 
da Guia Pereira – Coordenador, Ângelo D’Agostini – Coordenador Adjunto, Cristina – 
Relatora, Mauricio, Fabio Mota, Oldimar, Marcionilia, Erik. 
 
  
Comissão da CIST: O conselheiro t itular representante das Entidades 
Sindicais Categoria Saúde informa que está sendo organizado um Seminário 
e o conselheiro t i tular representante dos Sindicatos Patronais é o 
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responsável. O Dr. Ricardo apresenta-se. É médico sanitarista e 
Coordenador do Programa de Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal 
de Saúde e faz parte da Comissão. Convida o Conselho para participar de 
Ato no dia 26/04 referente os acidentes de trabalho. 
 
O Conselheiro titular representante dos Sindicatos Patronais: Fala da 
Organização do Seminário. Grupo de organização está se reunindo 
periódicamente e formatando o modelo do Seminário. 
 
Comissão de Políticas: O conselheiro t i tular representante da Pessoa com 
Deficiência informa que não houve a reunião da Comissão, em virtude do ato 
do DIA MUNDIAL DA SAÚDE. Devido à importância deste, os membros da Comissão 
decidiram cancelar a reunião da Comissão e se unir aos usuários do SUS, movimentos 
sociais e entidades, participando do ATO, que teve concentração na Praça do Patriarca, 
caminhada e audiência com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo. b) 
Seminário Conselheiros Gestores e o Plano Municipal de Saúde. Dos 5 seminários 
programados, foram realizados 3, nas regiões Centro/Oeste, Leste e Sudeste. O próximo, 
Região Norte, será realizado no dia 17/04/13, quarta-feira, das 9h às 17h, no Auditório do 
IPREM, Av. Zaki Narchi, 536 – Carandirú. O último seminário, Região SUL, será realizado 
no dia 27/04/13, sábado, das 9h às 17h, no Auditório da ETSUS, Rua Olívia Guedes 
Penteado, 267 - Capela do Socorro. A próxima reunião da Comissão está marcada para 
08/05/2013, às 10h. Gilberto Frachetta – Coordenador. 
 
Comissão de Recursos Humanos: O conselheiro Titular representante das 
Entidades Sindicais Categoria Saúde lê o documento que a coordenadora 
enviou: 
Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) dos Equipamentos de Saúde da Cidade de São 
Paulo. 
Foi encaminhado para a Comissão o quadro da TLP da Coordenadoria, SAMU, COVISA, 
HMM Dr. Mário de Moraes A. Silva e da Autarquia Hospitalar Municipal. De posse do 
material, a Comissão solicitou a participação dos responsáveis dos RH’s da Autarquia e 
SMS para a ajudar a fazer a leitura dos documentos. Foram prontamente atendidos pela 
Luciana e a Malú. Observamos a ausência de dados da rede especializada ex: DST/Aids, 
assim como dos serviços de Diagnósticos e Imagens, Laboratório, OS, AMAS, Parcerias. 
Estamos solicitando o agendamento destes dados. Os dados apresentados, confrontados 
com algumas realidades do conhecimento da Comissão, suscitou outros questionamentos 
que exige apuração e aprofundamento da Comissão e posteriormente do Pleno do 
Conselho. Este relatório não pretende apresentar análise conclusiva a partir do material 
até agora estudado, pois consideramos os dados incompletos. Em algumas Regiões há 
incoerência, ex; - TLP da Região Sudeste não correspondente com a realidade, segundo 
observação do Conselheiro da região, os dados apontam um superávit em diversas 
categorias como médicos, enfermeiros, psicólogos, etc, enquanto na realidade há 
unidades que faltam esses profissionais. Isto deve ser checado para ver o que tem de real. 
É questionado também como a TLP, leva-se em conta fatores como férias, licenças e o 
número de profissionais locados nas Subprefeituras, Secretarias, Cargos de Direção e 
qual o impacto que estes desvios de funções tem na TLP’ s das Unidades e Regiões. 
A Representação da Gestão faz alguns esclarecimentos: - Observa que para definir a TLP 
é necessário, se levar em conta vários fatores, tais como: - análise do território, da 
população e espaço físico. Esclarece também que a gestão está num processo de 
elaboração de uma nova TLP, pois a existente é antiga e defasada, há uma mudança de 
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realidade, além de novos adventos propostos pela gestão atual, tais como Hora Certa, 
UPAS, UBS Integral entre outros. Portanto, solicita um tempo para passar para Comissão 
dados mais fidedignos; estão sendo realizados estudos das mudanças necessárias, as 
quais ainda estão sendo alinhavadas na questão de espaço físico, RH, horário e 
funcionamento. Quanto a esse processo de reestruturação da rede, observada pela 
representação da gestão, foi levantado alguns questionamentos importantes pelos 
Conselheiros:  Observa um Conselheiro: - No governo anterior havia 2 redes trabalhando, 
1 estatal e outra das OS’ s e Parceiras com parâmetros não divulgados e uma não 
conversava com a outra, ao contrário, as terceirizadas sobrepunham a rede estadual. 
Neste processo, o Controle Social não tinha quase como acompanhar de fato, pois era 
Controle Social, controlado pelas OS’ s que buscavam todas as formas de fora. Conselhos 
ao seu lado não temos dados concretos sobre estas empresas, os dados que eles 
apresentam não condizem com a realidade dos serviços públicos. Queremos saber por 
que os salários das OS’ s e Prefeitura são tão desiguais, se todos  saem do mesmo cofre. 
Quais são os interesses? Quem ganha com isso? A Prefeitura concorre com ela mesma? 
Qual e como entender essa lógica? Tem-se falado muito nas condições dos médicos, pois 
observamos que a Saúde não é falta só de médicos. A defasagem está presente em todas 
as categorias: - médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, dentistas, nutricionistas, 
psicólogos, AGPP, serviço de apoio. O quadro existente na rede está deficitário, é urgente 
a reposição em todas as categorias. O Conselheiro observa que admiram o trabalho dos 
servidores públicos (concursados), percebe que existe um compromisso com os usuários, 
mas este não é valorizado. Os trabalhadores das OS’s são obrigados a defender os seus 
patrões, afirma ele, referindo-se a UBS Jaraguá (Santa Marcelina). Serra/Kassab 
estabeleceram uma política de terceirização, justificando que com essas, eles 
conseguiriam contratar médicos. No entanto, na Atenção Básica, boa parte das equipes de 
PSF estão incompletas. No DST/Aids os equipamentos estão totalmente defasadas, faltam 
médicos infectologistas. O paciente recebe e o resultado do exame e faz o que? Na 
Autarquia Hospitalar, os hospitais têm trabalhado com contratos de emergência, não 
conseguem fixar funcionários. Os contratos para médicos estão sempre em aberto, porém 
os médicos não vão trabalhar, com o salário que é oferecido, muito abaixo do que pagam 
no mercado e do que é pago pelas OS ‘s que é dinheiro que sai da própria Prefeitura. 
Em alguns hospitais, ex: - Saboya, Campo Limpo, foi instalada a AMA, no entanto, a AMA 
que realiza atendimento básico e paliativo, os profissionais ganham muito mais, dos que 
aqueles que trabalham no Hospital e realizam os procedimentos mais complexos, 
especializados. Queremos saber quanto custa um hospital gerenciado pela OS e quanto 
custa o que é gerenciado pela Autarquia. Nos hospitais antigos que foram passados para 
as OS’ s – ex: - Menino Jesus, qual a TLP antiga (Prefeitura) e qual é a TLP atual? Quais 
os custos e benefícios? Qual é a TLP por especialidade? Quais os critérios para definir 
esta tabela? Para definir quais são as especialidades? No hospital M’ Boi Mirim não tem 
Neurocirurgião. Qual é o critério para essa definição numa região tão complexa como a do 
M’ Boi Mirim, com alto índice de acidentes de queda de laje, acidentes de motos, violência 
com traumas. Por que este hospital encaminha os pacientes para o Campo Limpo, após 
triagem, sendo que tem leitos vazios e o da Autarquia estão com os corredores 
abarrotados e é referência da Microrregião, inclusive para os hospitais das OS’ s, como 
Grajaú, Pedreira. Na reestruturação da TLP da rede, as OS’ s, Parceiras, estão inclusas? 
Como? Quanto tempo mais aguardamos para a mudança deste modelo? Representante 
da gestão observa que, os contratos e convênios, deverão ser revisto e refeitos, através 
dos meios legais. O Prefeito está tomando conhecimento dos contratos, para verificar 
dentro das formas legais, novas propostas para refazer ou não os contratos. Esclarece 
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também que, quando se chama um concurso público, tem que haver um estudo para não 
gastar dinheiro sem ter resultado e não gerar problemas com estouro na aposentadoria. 
Afirma que, o retorno do serviço público integral é um processo que vai demorar, pois não  
é possível alimentar um sistema de uma hora para outra. O Prefeito autorizou concurso 
público, que caminhará em paralelo com um realinhamento do Plano de Cargos e Salários 
para os médicos e posteriormente para outras categorias. Não dá para acabar com as OS’ 
s, sem melhorar os salários, deverá ocorrer equiparação dos salários dos médicos da rede 
com os das OS ‘s. Se não for feito estudos para melhora salarial, os equipamentos 
fecharão por falta dos profissionais, afirma o Conselheiro. Entendemos que estamos num 
processo de transição, porém é um momento muito difícil, porque como Conselheiros e 
lideranças recebemos a pressão social para mudanças urgentes, pois na Saúde não dá 
para esperar muito, porque as pessoas acabam morrendo. Não dá para dizer que houve 
mudanças, nos hospitais temos os mesmos diretores da gestão anterior e a população 
não percebeu nenhuma melhora. O governo atual se elegeu com o compromisso de 
fortalecer a participação popular, valorizar os Conselhos em todos os níveis, e nós 
esperamos que isso seja efetivado de forma concreta, não só na perspectiva de ouvir à 
população, mas sobretudo na implementação das ações propostas nas Conferências de 
Saúde, que é a expressão do acúmulo das experiências partilhadas, que permite formular 
propostas concretas a partir de fatos vividos e refletidos, inclusive para os temas aqui 
abordados, como TLP, a legitimidade e eficiência das Terceirizações. 
Apresentamos aqui alguns encaminhamentos para a Comissão dar continuidade nesse 
trabalho, que deverá ser questionado e complementado pelo Pleno do Conselho: 
- Completar os dados da TLP atual/DST/Aids, Laboratórios, Imagens, OS ‘s e AMAS; 
- Conhecer os contratos com os convênios, parcerias e OS’ s; 
- Precisar dados da Região Sudeste e outras Regiões; 
- Garantir a participação dos responsáveis dos RH’ s, Autarquia Hospitalar, HSPM, SMS, 
nas reuniões da Comissão de RH (Foi acordado); 
- Fazer relatório para o Pleno para que o conjunto do Conselho esteja sintonizado no 
processo, levantando questões e avaliando com a Comissão de RH. 
 
Comissão de Orçamento e Finanças: O conselheiro t i tular representante 
dos Movimentos Sociais e Comunitários informa que não teve quórum 
porque os Membros estavam no Ato do Dia Mundial da Saúde. Estão 
organizando a reunião extra. A reunião está buscando saber onde recairá o 
corte do orçamento. 
 
Item E: Ordem do Dia 
 
1 – Referendar a Comissão de Comunicação. Já está referendada. 
2 – Apresentação da Atenção Básica, credenciamento de novas equipes 
de ESF e equipes de Saúde Bucal. 
 
O Coordenador da Área Técnica em Saúde Bucal, Dr. Douglas: Explicou 
que a proposta é de credenciar novas Equipes ESF, NASF e ESB. A 
proposta da Atenção Básica visa credenciar mais 400 Equipes de ESF, 38 
Equipes NASF e 867 Equipes Mod. I e 197 Equipes Mod. II de Saúde Bucal, 
mediante a aprovação desse credenciamento junto ao Ministério da Saúde, 
para que o Município receba os respectivos incentivos Federais. 
 



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 

 

16

A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 
Oeste: Desconhece que tenha que aprovar essa matéria. Acha que o tema é 
apenas a falta dessas equipes. 
 
O Conselheiro Titular representante do Poder Público: Não é para ser 
discutido aqui nesse momento a falta dessas equipes, mas sim dar o  aval do 
Conselho para credenciar e contratar essas novas equipes. 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria 
Saúde: Pergunta se as equipes NASF também serão ampliadas? 
 
O Conselheiro Titular representante da Pessoa com Deficiência: Fala que num 
primeiro momento é importante que se aprove esse credenciamento, mas que se discuta 
posteriormente com o Conselho onde serão implantadas essas equipes. 
 
O Coordenador da Área Técnica em Saúde Bucal, Dr. Douglas: Diz que a 
pauta solicitada é o credenciamento de novas equipes e é o que está sendo 
apresentado. O prazo não é nosso, é do Ministério da Saúde. Apenas 3% da 
população da cidade concluiu tratamento completo em Saúde Bucal. 
  
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria 
Saúde: Propõe a aprovação ao aumento de credenciamento com vistas e 
ampliação das Equipes de Estratégia Saúde da Família, NASF e Saúde 
Bucal no Município de São Paulo, vinculando esta aprovação à discussão 
com o Pleno deste conselho sobre os critérios de implantação das equipes, 
recursos f inanceiros empenhados, formas de gestão de pessoas e garantia 
da qualidade de serviços prestados a população, conforme o documento em 
anexo da Atenção Básica.   
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Em 
regime de votação coloca a proposta apresentada pelo conselheiro. 
 
Aprova – 24 
Não aprova – 0 
Abstenção – 0 
Total - 24 votos  
 
Proposta aprovada. 
 
3 – Resolução da CIST 
 
O Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 
Comunitários: Pergunta se a resolução 07/12 está referendada. Estamos 
discutindo a 004/12? É uma nova? 
 
O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e 
Comunitários: Lembra que a resolução anterior será revogada, então é uma 
nova. 
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O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Categoria 
Saúde: Esclarece que a verba da RENAST estava vinculada ao TAS (Termo 
de Ajuste Sanitário). O Poder Público criaria um grupo para fazer estes 
ajustes. Em 31/12/12 foi publicada a Resolução nº 007 sem aprovação do 
Pleno e com muitos termos errados. O único nome que constava era o meu, 
o resto todos eram do segmento dos gestores. A proposta de resolução 
apresentada hoje é a revogação da Resolução nº 007/12 e com relação à 
verba RENAST dar-se-á em 20 dias para submeter ao Pleno a proposta de 
aplicação dos recursos. O Dr. Ricardo coordenador do Programa da Saúde 
do Trabalhador irá encaminhar ao Pleno o Plano de Gastos da verba 
RENAST. 
 
O Conselheiro Titular representante do Poder Público: Esclarece que irá 
levar para a CIST todo Plano de Saúde do Trabalhador. Em síntese está 
equivocadamente na Pauta. A questão está vencida, deve ser retirada do 
ponto de pauta. 
 
4 – Relatório do pedido de vistas do Conselheiro titular representante 
dos Movimentos Comunitários, referente a gravação da 167ª reunião 
Plenária do trecho onde consta a indicação do conselheiro titular 
representante das Entidades Sindicais Categoria Saúde para compor 
como usuário o Conselho Gestor do HSPM. 
 
O Conselheiro Titular representante dos Movimentos Comunitários: 
Solicita que se considere l ido e encerrado o Tema. 
 
5 – Hospital Sorocabana. 
 
A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 
Oeste: Solicita que seja reapresentado no próximo pleno os itens 5 e 6. 
 
O Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 
Comunitários: É contra, pois julga que os outros temas também são 
importantes. 
 
Aprovada por aclamação a proposta de retirada dos itens nº 5 e 6. 
 
 
7 – Relatório da visita da Comissão de Políticas de Saúde ao Pronto 
Socorro de Perus e a UBS Perus.   
 
A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 
Oeste: Por falha de Comunicação da Secretaria Geral a informação não 
chegou a tempo de informar aos membros dos Conselhos Gestores 
envolvidos, portanto o tema foi prejudicado. O relato da visita já esta em 
mãos de todos os conselheiros e a constatação da falta de recursos é 
absurda. O atendimento é precário; a UBS de Perus mais o AMA 24 horas 
tem a divisão da área física para os dois serviços e o prejuízo no 
atendimento é para os 2 serviços. A questão da farmácia é outro problema, 
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pois a falta de Recursos Humanos leva a assinar recebimento e quem faz a 
distribuição é o AMA sem o controle da UBS que recebeu. 
 
O Supervisor da Supervisão Pirituba/Perus, Sr. João Marcondes:  Relata 
que é referência para pronto atendimento de toda região e o 
encaminhamento ao Hospital de Taipas, não tem recebido os pacientes. A 
referência era o Sorocabano, o Taipas está praticamente fechado para 
atendimento do SUS. A mortalidade infanti l hoje está maior que a média 
para o município de São Paulo. 
 
A Chefe de Gabinete, Maria Aparecida Perez: Informa que o PS de Perus 
será uma UPA e a questão esta bem avançada. Propõe reunião da Comissão 
com o Movimento. Informa que 33 farmacêuticos e 110 técnicos estão sendo 
chamados para suprir um pouco a deficiência. 
 
A Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 
Oeste: Acata a proposta de reunião da Comissão de Polít icas com o 
Conselho Gestor do PS e Coordenadores das Áreas Técnicas da SMS. 
 
 
A Chefe de Gabinete, Maria Aparecida Perez: Concorda em fazer a 
reunião em conjunto com o Coordenador da Autarquia, Conselho Gestor do 
PS e Comissão de Polít icas de Saúde.. 
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Reforça a 
questão da acessibilidade que deve ser vista com muito cuidado.   
 
 A Chefe de Gabinete, Maria Aparecida Perez: Fala das reformas no 
espaço físico do Conselho Municipal de Saúde que em breve será iniciado. 
Informa também do Plano de Metas do Prefeito e convida os conselheiros 
para participar das reuniões nas Subprefeituras. Plano de Metas é 
quantitativo, no entanto, paralelamente estará sendo discutido com o 
Conselho a qualidade da implantação das Metas. 
 
A representante da Gestão Participativa da Secretaria Municipal de 
Saúde: Sobre o Decreto e sua revogação, o Jurídico através da Dra. Heloisa 
ira acompanhar o processo. Na segunda será marcada uma reunião para 
acertar os detalhes da revogação. Isso será imediatamente informado à 
Executiva.  
 
O Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais Gerais: Encerra a 
reunião às 18:10h.  


