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         ATA DA 288ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE SÃO 

PAULO 

 

 

SÃO PAULO, 17/11/2022 

 

PRESIDENTE 

LUIZ CARLOS ZAMARCO 

 

COORDENADOR DA COMISSÃO EXECUTIVA 

JOSÉ CARLOS RIBEIRO GIMENES 

 

SECRETÁRIO GERAL DO CMS-SP 

JÚLIO CÉSAR CARUZZO 

 

LISTA DE PRESENÇA 

 

I – Conselheiros Presentes 

 

Representantes da Sociedade Civil: 

 

ALBERTINA SOUZA RIBEIRO JUSTINO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 

SAÚDE LESTE 

MARIA ADENILDA MASTELARO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 

SAÚDE LESTE 

ADRIANA RAMOS COSTA MATEUS (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 

SAÚDE SUDESTE 

DÉBORA ALIGIERI (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE CENTRO 

ADRIANA MATOS PEREIRA (TITULAR) REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE SUL 

RUBENS ALVES PINHEIRO FILHO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 

SAÚDE OESTE 

JOSÉ CARLOS RIBEIRO GIMENES (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE 

SAÚDE NORTE 

ALICE REGINA DE LIMA SANTEZI (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

ANDRÉ ANCELMO ARAÚJO – (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS  

FREDERICO SOARES DE LIMA –(TITULAR) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

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

COMUNITÁRIOS 
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OLGA LUISA LEON DE QUIROGA- (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

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

PATOLOGIAS 

WALTER MASTELARO NETO – (TITULAR) - REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

EDUARDO VICTOR FERREIRA FARIA – (TITULAR) - REPRESENTANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

EDUARDO BUENO DA FONSECA PERILLO- (TITULAR) - REPRESENTANTE DAS ENTIDADES 

PATRONAIS  

ALEX RICARDO FONSECA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS 

 

Representantes dos Trabalhadores em Saúde: 

JOSÉ ERIVALDER GUIMARÃES DE OLIVEIRA - (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES 

SINDICAIS CATEGORIA SAÚDE 

DEODATO RODRIGUES ALVES (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 

CATEGORIA SAÚDE 

VALTER MARTINS - (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS CATEGORIA 

SAÚDE 

FLÁVIA ANUNCIAÇÃO DO NASCIMENTO (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 

GERAIS 

SILAS LAURIANO NETO (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS GERAIS 

MARGARETH ANDERAOS (TITULAR) – REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO FIM 

FRANCISCO ERNANE RAMALHO GOMES (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS 

REGIONAIS FUNÇÃO MEIO 

 

Representantes das Instituições Governamentais: 

CARLOS ALBERTO FERREIRA GOULART -(SUPLENTE) - REPRESENTANTE DO PRESTADOR 

LUCRATIVO 

REINALDO JOSÉ TOCCI (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 

ELZA DE SANTANA BRAGA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES FILANTRÓPICOS 

 

 

Representantes do Poder Público: 

MARCELO MONTEIRO PINTO (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

RITA DE CASSIA BATISTA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

MARCOS ANTÔNIO CAMPOY (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

MARILDA SILVA SOUSA TORMENTA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

ANA CRISTINA NOGUEIRA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

DRÁUSIO SOARES FILHO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

 

 

II – Justificativas de ausência: 

 

BENEDITO ALVES DE SOUZA (TITULAR) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

CENTRO 

THAÍS MENDES SOUZA – (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

JOSÉ GONZAGA DA CRUZ – (TITULAR) - REPRESENTANTE DAS CENTRAIS SINDICAIS 

MARIA IMACULADA HENRIQUE CÂNDIDO - (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 
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JOSÉ APARECIDO MAION (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO 

MEIO 

IVALDO SILVA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

REINALDO JOSÉ TOCCI (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PRESTADOR LUCRATIVO 

MARIO SANTORO JUNIOR - (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PRESTADORES FILANTRÓPICOS 

NELZA AKEMI SHIMIDZU (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

MARCOS ANTÔNIO CAMPOY (TITULAR) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

 

III - Ausentes 

 

ALESSANDRA ESTEVÃO DA ROCHA - (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR 

DE SAÚDE SUDESTE 

CRISTOVÃO AVELINO NERY (SUPLENTE) REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

SUL 

MARIA GORETE FERREIRA - (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DO MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE 

OESTE 

JOYCE NÉIA DA COSTA - (TITULAR) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

VICTÓRIA MATOS DAS CHAGAS SILVA (TITULAR) – REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

E COMUNITÁRIOS 

AMANDA CONEGUNDES MUCCI – (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS  

BRENDA CRUZ DE LANA – (TITULAR) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS  

VERA HELENA ALVES SANTANA – (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 

COMUNITÁRIOS 

MARIO FRANCISCO FRANÇA DA SILVA – (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 

CARLOS MIGUEL DE FREITAS (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DOS PORTADORES DE PATOLOGIAS 

JOSÉ HENRIQUE MARQUES DE CAMARGO (SUPLENTE) REPRESENTANTE DAS ENTIDADES 

PATRONAIS 

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

CATEGORIA SAÚDE  

LAUDICEIA REIS SILVA DOS SANTOS – (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 

GERAIS 

AMÉLIA DALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA – (SUPLENTE) - REPRESENTANTE DAS ENTIDADES SINDICAIS 

GERAIS 

FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS – (TITULAR) - REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS 

FUNÇÃO FIM 

SUELY STRINGARI DE SOUZA- (SUPLENTE) - REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO 

FIM 

ELAINE DIAS VASCONCELOS - (SUPLENTE) – REPRESENTANTE CONSELHOS REGIONAIS FUNÇÃO 

FIM 

ALEXANDER DE CARLO FREITAS NAVARRO (TITULAR) – REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

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

LIBERAIS 

FERNANDO MUSSA ABUJAMRA AITH – (TITULAR) – REPRESENTANTE DE UNIVERSIDADE PÚBLICA 

PAULO ROBERTO MARVULLE (TITULAR) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PRIVADA 
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MARIA DA PENHA MONTEIRO OLIVA (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE PRIVADA 

MARIA DAS DORES LIMA SOARES (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

DRÁUSIO SOARES FILHO (SUPLENTE) – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO 

 

 

ATA ELABORADA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CMS/SP: 

JAIR ALVES – ASSISTENTE TÉCNICO 

 

DIGITAÇÃO:  

SUELI DE OLIVEIRA GIMENEZ – AGPP 

 

REVISÃO GERAL:  

JÚLIO CÉSAR CARUZZO – SECRETÁRIO GERAL 

 

Início às 14h00. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Abre a reunião, justifica ausência do coordenador da Comissão Executiva, Gimenes, que está 

com COVID 19. Notou a presença do conselheiro Ernane (Francisco Ernane Ramalho Gomes) que 

informou que está vindo para compor o CMS juntamente com o Sr. José Aparecido Maion, pelo Conselho 

Regional de Contabilidade, ocupando a cadeira dos Conselhos de Atividade Meio. Anuncia teto de 18h. 

Propõe a inversão da pauta deixando os informes para o final. Lê a pauta: 

 

Pauta 

A - Aprovação da Ata da 287ª Reunião Plenária Ordinária; 

B - Informes da Mesa;  

C - Informes dos Conselheiros;  

D - Informes das Comissões; 

E - Ordem do Dia: 

1- Apresentação dos relatórios dos pedidos de vista dos conselheiros André, Erivalder, Rubens e 

Flávia  sobre: minuta de resolução que define os parâmetros de funcionamento do GT de Contratos 

e minuta de resolução que define os parâmetros de funcionamento dos GTs dos Instrumentos de 

Gestão; 

2- Apresentação de dados sobre a situação atual da COVID-19, da meningite e da vacinação infantil 

em São Paulo; 

2.1 – Imunização e cobertura vacinal em todos os ciclos de vida; 

3- Apresentação do projeto de informes dos conselheiros pela Comissão de Comunicação. 

 

F - Deliberações 

 

-  Aprovar “Ad-Referendum” o Documento Orientador da 21ª Conferência Municipal de Saúde de São Paulo; 

 

- Aprovar o Relatório Final da IV Conferência Municipal de Saúde Mental; 

 

- Aprovar o Projeto de Facilitadores para o Controle Social no SUS; 
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- Aprovar a municipalização do CAPS Itapeva; 

 

- Aprovar a formação de GT para discutir a elaboração de código de conduta para os conselheiros – início 

do GT em 2023; 

 

- Aprovar a realização de Reunião Plenária Extraordinária com o tema: Portaria nº 598/2022. 

 

Começará pela Ordem do Dia seguida das Deliberações e. por fim, os informes. Em seguida foi feito um 

minuto de silêncio pelo falecimento do ex-conselheiro municipal de saúde, Sr. Arnaldo Marcolino da Silva 

Filho e da Sra. Merula Steagall, presidente da ABRALE. Após isso a pauta foi aprovada por aclamação 

com inversão. 

 

 

Ordem do Dia 

Apresentação dos relatórios dos pedidos de vista dos conselheiros André, Erivalder, Rubens e Flávia  sobre: 

minuta de resolução que define os parâmetros de funcionamento do GT de Contratos e minuta de resolução 

que define os parâmetros de funcionamento dos GTs dos Instrumentos de Gestão; 

 

André Ancelmo Araújo, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários:  Solicitou vistas do parecer dos conselheiros Erivalder, Rubens e Flávia. Diz que pediu 

vistas ao parecer e que apresentará a resposta no mês que vem. 

 

José Erivalder Guimarães de Oliveira, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais 

Categoria Saúde: Solicitou vistas ao pedido do André. 

 

Pauta encerrada de acordo com regimento interno do CMSSP. 

 

- Apresentação de dados sobre a situação atual da COVID-19, da meningite e da vacinação infantil em São 

Paulo; 

- Imunização e cobertura vacinal em todos os ciclos de vida; 

 

Fábio Henrique Salles, Assessor de Gestão Participativa da SMS: Informou que os técnicos da 

COVISA estão preparados para entrar a partir das 15h, pois havia a previsão de leitura dos pareceres. 

 

Mariana de Souza Araújo, Assessora Técnica da COVISA: Falará sobre a cobertura vacinal. 

 

André Ancelmo Araújo, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários:  Quer consignar que solicitou à coordenação que fizesse a inversão da pauta para 

otimização do tempo e a coordenação não acatou, então terão que ficar esperando a apresentação. 

 

Rubens Alves Pinheiro Filho, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Oeste:  Disse que a ociosidade é produtiva e que aproveitarão esse tempo para entender as coisas que 

estão acontecendo. 

 

Nadir Francisco do Amaral, Conselheiro Titular representante dos Portadores de Patologias:  Pede 

para lembrar que a Atenção à Saúde do Idoso ganhou um prêmio internacional – premiaram projetos 
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elaborados por SMS através da Enfermeira Rosa Marcucci, haviam 80 concorrentes do mundo todo. O 

Programa de Acompanhamento de Idosos - PAI foi o programa que ganhou esse prêmio. Quer que o 

Conselho oficie o reconhecimento dessa premiação. 

 

José Erivalder Guimarães de Oliveira, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais 

Categoria Saúde: Pede para colocar essa notícia no site do CMS. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Parabenizou a todos pela premiação. Importante quando as pessoas são tratadas com dignidade. 

 

Adriana Ramos Costa Mateus, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Sudeste: Falou que ainda não aprovaram a Ata anterior. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Concordou e colocou em aprovação da Ata da 287ª reunião plenária. Aprovada por aclamação. 

 

Fábio Henrique Salles, Assessor de Gestão Participativa da SMS: Disse que já estão presentes o Dr. 

Luiz Artur, coordenador da COVISA e a Dra. Mariana que começará a apresentação. 

 

Mariana de Souza Araújo, Assessora Técnica da COVISA: Pede a fala e inicia a apresentação da 

COVISA – Promete enviar apresentação, posteriormente para a Secretaria do CMS/SP. Termina a 

apresentação às 15h. 

 

Fábio Henrique Salles, Assessor de Gestão Participativa da SMS: Anuncia que tem 57 pessoas na 

sala online e anuncia os nomes para ficar na lista. 

 

Luiz Artur Vieira Caldeira, Coordenador da COVISA: Apresenta-se como coordenador da COVISA e 

fala que vai apresentar slides que informam o cenário da COVID 19 no momento no município de São 

Paulo – Coordenador da COVISA. Apresentação inicia-se às 15h05 e termina a Exposição às 16h. 
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Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Reiterou que os dados precisam ser encaminhados com antecedência para o CMS/SP para os 

conselheiros se apropriarem do tema e fazerem um debate mais qualificado. 

 

Nadir Francisco do Amaral, Conselheiro Titular representante dos Portadores de Patologias: 

Perguntou como está a situação da população idosa na questão vacinal. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Propõe bloco de 5 perguntas e mais suscintas. 

 

José Erivalder Guimarães de Oliveira, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais 

Categoria Saúde: Inicia comentário dizendo que pelos dados da INFO Gripe da FIOCRUZ é possível 

analisar o aumento de SARSCOV-2 em todas as capitais do Brasil. Fala que tem sido importante analisar 

o recorte que trata da vacinação de crianças de 3 a 4 anos, muito baixo. Existe uma política pública federal 

de reduzir a vacinação. Pede pra comentar isto. O governo municipal tem a obrigação de mudar esse 

aspecto fazendo campanhas vacinais, de busca ativa. O que será feito na perspectiva de mudar esse 

quadro? Estudas já estão apontando by pass nas vacinas. Pergunta quais são as ações para imunizar 

esses dados e quais ações? 

 

Walter Mastelaro Neto, Conselheiro Titular representante dos Portadores de Patologias Disse que 

sempre fica descontente quando a COVISA faz alguma apresentação, pois passam um monte de número. 

Parece que o objetivo da COVISA é muito mais esconder o que está acontecendo. Poucas vezes ou 

nenhuma teve uma resposta significativa. Analisaram o RAH, analisaram a PAS e viram uma significativa 

redução no orçamento da COVISA. Não sabe se isso é um sintoma ou simplesmente, se a COVISA não 

está mais servindo pra nada, com todo respeito. Disse que há anos não há um planejamento efetivo para 

a vacinação de menores. Desculpa que pais mais jovens não viram as doenças e não vacinam seus filhos 

é insuficiente. Espera ouvir um plano melhor para fazer isso. Se estão vacinando nas escolas, mas que 

não está tendo resultados, é pouco. Procurou nas Redes Sociais da SMS e não há nenhuma menção 

sobre resoluções sobre a COVID. Perguntou para onde estão indo essas resoluções, pois a população 

não está recebendo. 

 

Eduardo Victor Ferreira Faria, Conselheiro Titular representante da Pessoa com Deficiência: 

Pergunta sobre a proximidade do final de ano, carnaval, que corre o risco de a cidade entrar em lockdown 

em março. Entretanto, pelos números da TV Globo, existe incompatibilidade - “os números não batem”. 

Globo falou em 309 casos por dia e continuou e continua assim. Vai ficar igual ao ano passado. Será que 

é a expectativa de mudança de governo é que está interferindo? Falou ainda que a desobrigação do uso 

de máscaras no transporte público é perigosa para a pessoa com deficiência, para os idosos. 

 

Rubens Alves Pinheiro Filho, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Oeste:  Disse que estamos passando por situação semelhante ao início da pandemia e ressalta a falta de 

informações na base. Trabalhadores na região Oeste estão sofrendo agressões pelos usuários, devido a 

falta de informações. Citou ainda falta de atuação da saúde nos abrigos para idosos e crianças da região. 

Também falou que a situação climática pode contribuir com o aumento no número de casos. 

 

Luiz Artur Vieira Caldeira, Coordenador da COVISA: Respondeu que as coberturas vacinais sempre 

foram preocupação da COVISA, que as UVIS e suas equipes trabalham intensamente com treinamentos, 

capacitações, orientações buscando o aumento dessas coberturas. Falou que a cobertura no município 



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 

 

21 

de São Paulo é de 80%, mas que esse número cai quando colocado junto com o estado e o país. Ressaltou 

que não estão contentes com 80%. 

 

Mariana de Souza Araújo, Assessora Técnica da COVISA: Disse que a questão de os pais não 

quererem vacinar suas crianças não saiu de sua cabeça, que há estudos, pesquisas recentes que 

comprovam isso. Trabalham para os pais se conscientizarem. 

 

Luiz Artur Vieira Caldeira, Coordenador da COVISA: Disse que uma das ações feitas pela COVISA que 

mostra que não estão conformados com o índice de 80% e deu como exemplo a Campanha Nacional de 

Intensificação contra a Poliomielite que foi feita no período sazonal, que o estado prorrogou por uma 

semana e que o município adotou a estratégia de não interromper a intensificação de vacinação contra a 

poliomielite, enquanto, não se atingisse a meta de vacinação. Outra ação importante é a retomada de 

programas junto as escolas fazendo a vacinação “in loco” das crianças. Do dia 19/09 até 10/11, foram 

feitas 46.301 aplicações “in loco”., dentro das escolas municipais, além de fazer um trabalho de 

sensibilização dos pais, cujos filhos foram identificados pelas UBS com atraso na caderneta vacinal. Daí 

os pais poderiam autorizar, por escrito, que seus filhos poderiam ser vacinados na escola ou levá-los à 

UBS. Outra ação feita foi a de abrir as salas das AMAs para multivacinação aos sábados. Quanto à 

questão financeira da COVISA, disse que não houve nenhuma diminuição da dotação orçamentária e que, 

nos últimos dois anos conseguiram executar muito mais que em qualquer outro ano. Falou que recebem 

uma verba do governo federal para combate à Dengue, mas que essa verba é insuficiente e, que com 

recursos do município investiram em compras de uniformes para agentes de endemias, máquinas 

nebulizadoras, fizeram novo contrato de veículos para suporte das unidades de vigilância, aumentando o 

número de carros. Reitera que não houve diminuição do financeiro. Concorda em melhorar o 

relacionamento com a mídia e melhorar a comunicação com a população, mas que há inserções na grande 

mídia, sim. Quanto a questão do lockdown, disse que é preciso observar o cenário, que o cenário de hoje 

é diferente do de 2020, diferente de 2021 e que é precoce falar em medidas tomadas no passado para o 

futuro. Continuarão trabalhando, monitorando o cenário, fazendo as orientações e os pareceres técnicos 

aos gestores do município que é prerrogativa da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Em relação ao 

uso de máscara, a COVISA nunca desindicou e que continua sendo importante o uso em ambientes 

fechados. Em relação aos abrigos as unidades dos territórios têm acompanhado e são feitas reuniões com 

SMADS orientando a melhor forma de atuação. Situação da violência preocupa, aumento de casos nos 

últimos meses, isso é em toda a sociedade e estão sempre procurando trabalhar de forma a minimizar 

essa situação. Algumas ocorrências são encaminhadas para a Atenção Básica. 

 

Mariana de Souza Araújo, Assessora Técnica da COVISA: Em relação ao calendário do idoso, disse 

que sabem da importância disso e que há um calendário específico para ele. Município de São Paulo 

possui um decreto que fornece a vacina pneumocócica a todos os idosos, enquanto o PNI, Programa 

Nacional do Idoso fornece essa vacina apenas para idosos que vivem em locais fechados, asilos, 

hospitais. Município adquire essa vacina com recursos próprios. Citou ainda a vacinação para acamados, 

ou seja, aqueles que não podem ir até a UBS, a UBS vai até a sua residência. 

 

Débora Aligieri, Conselheira Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Centro: Tem 

duas questões: a primeira é que junto com seu marido fizeram autoteste e o mesmo testou positivo para 

Covid. Foram no PS da Barra Funda, e o médico não quis refazer o teste para confirmar. O mesmo receitou 

apenas um xarope e o mandou para casa. Perguntou se não há subnotificação no número de casos. Falou 

que ouviu relatos que na UBS Nossas Senhora do Brasil, as pessoas estão aguardando cerca de quatro 

horas para fazer o teste e que isso acaba motivando agressões a funcionários. Acha que há a necessidade 

de publicação de portaria com medidas mais restritivas como o uso de máscaras em ambientes fechados. 

Disse que cabe também uma nota oficial da COVISA, da Secretaria Municipal da Saúde passando 
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orientações. Perguntou se consultas e exames serão desmarcados e, que é importante que a Atenção 

Básica compareça também para apresentar o que está sendo feito em relação a Covid, coisa que nunca 

ocorreu. 

 

Adriana Matos Pereira, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde da 

Região Sul: Entende que apresentação através de gráficos é uma maneira de se esconder a realidade 

do que está acontecendo. Disse que os dados precisam ser disponibilizados por distrito. Zona Sul é muito 

grande e as realidades são diferentes. Foram citadas escolas, mas não se tem os nomes dessas escolas, 

nem onde elas estão localizadas. Trabalhar com o fato concreto. 

 

Luiz Artur Vieira Caldeira, Coordenador da COVISA: Discorda da Flávia em relação a perda de 

autonomia pelo órgão. Disse que tem autonomia sim e que, independentemente do desenho atual das 

Secretarias Executivas, das Coordenadorias de Saúde, tem autonomia para ofertar subsídios à gestão. 

Não confundir autonomia com poder de gestão. Gestão é gestão, área técnica é área técnica. Fazemos 

os pareceres pertinentes e encaminhamos. Não há qualquer intervenção, barramento ou regramento por 

parte da Secretaria Executiva a qual estão submetidos. Coordenadoria técnica das UVIS continua sendo 

prerrogativa da COVISA. Disse que há pontos de divergência normais, mas que sempre procuram 

trabalhar da melhor forma. Não há problemas no diálogo com o Secretário, nem com a gestão municipal.  

 

André Ancelmo Araújo, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários:  Pergunta para Mariana, se é possível retirar do SIGA um relatório contendo total de 

crianças, por unidade, que não foram vacinadas, ou que estão em atraso. 

 

Mariana de Souza Araújo, Assessora Técnica da COVISA: Responde que sim, que isso já é feito. 

 

Débora Aligieri, Conselheira Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Centro: 

Compartilhou uma série de perguntas a partir de uma conversa com o Dr. Jorge Kayano e acha importante 

ter esses dados por escrito. Encaminhará para a comissão executiva para que ela direcione. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Agradece e despede de Arthur e Mariana, às 17h05.  

 

Em seguida retorna ao primeiro item da Ordem do Dia, onde diz que foi procurada porque há uma 

divergência em relação aos pedidos de vistas sobre o funcionamento dos Grupos de Trabalho, de que 

haveriam solicitado vistas somente da resolução sobre o GT de Contratos de Gestão e não da resolução 

sobre o GT de Análise dos Instrumentos de Gestão. 

 

José Erivalder Guimarães de Oliveira, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais 

Categoria Saúde: Esclareceu que pediram vistas ao primeiro documento, inclusive apresentaram o 

relatório e deveriam estar discutindo, mas estão se utilizando de instrumentos burocráticos para cercear 

esse tipo de discussão. Com relação ao segundo documento, disse que não pediram vista e, caso tenha 

constado da ata, solicita a correção, pois, reitera que não pediram vistas. Acha que o relatório de quem 

pediu vistas deve ser lido e se tiver problemas, discutem na hora. 

 

André Ancelmo Araújo, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários:  Relembra que pediu vistas no bloco de resoluções e pergunta ao Secretário Geral do 

CMS se foi isso mesmo. 
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Júlio Cesar Caruzzo, Secretário Geral do CMSSP: Esclareceu que haviam dois pontos nas deliberações 

que eram as coordenações dos GTs e outros dois pontos que eram as resoluções, e que o André solicitou 

vistas apenas das resoluções e que os demais solicitam vistas por impulso. Verificará a gravação para ver 

se houve algum equívoco. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Podem usar de artifícios para interromper os trabalhos do CMS, mas podem usar a estratégia de 

construir um consenso. Aqui a gente pertence ao território que nos elegeu e a gente pertence a muita 

gente que não consegue se defender e a gente está aqui para isso. Gente que não consegue se defender 

no território sozinho. Tem que ter acordo porque essas pessoas precisam que tenha um acordo e que 

esse Conselho atue em defesa do SUS. Ter que encontrar o caminho do consenso. Apela para que se 

encontre uma maneira de se fazer esse Conselho funcionar.  

 

Maria Adenilda Mastelaro, Conselheira Suplente, representante do Movimento Popular de Saúde 

Leste: Solicita a cada um dos membros do Conselho que é momento de se unir e se propõe a fazer uma 

reunião com as pessoas que têm dificuldades de relacionamentos. 

 

Débora Aligieri, Conselheira Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Centro: Acha 

importante o consenso até para fazer o CMS funcionar. Diz que verificou na pauta e que os itens estavam 

separados.  

 

Rubens Alves Pinheiro Filho, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Oeste: Disse que há uma situação sistêmica encontrada não só no Conselho Municipal de Saúde como 

nos conselhos gestores das STS, das UBS que é a conduta de algumas pessoas. Em todo momento há 

uma situação de confronto, de realinhamento, de provocação. Quando sentam para tentar conversar falta 

caráter. Até quando uma parte desse conselho vai fazer consenso e a outra ridiculariza. Disse que alguns 

sofrem de “falta de caráter”. Diz que para ter consenso, tem que ter caráter. Falou da necessidade em se 

ter um código de conduta. 

 

André Ancelmo Araújo, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários:  Solicitou ao Fábio que projetasse uma pauta do último pleno para verificar as 

deliberações. Leu as deliberações e disse que a Débora tinha razão. Lembra que pediu vistas ao primeiro 

item e que automaticamente os conselheiros pediram em seguida, daí pediu vistas ao outro documento e 

também pediram vistas em seguida. Disse que não está aqui para burocratizar. Quer perguntar a qualquer 

conselheiro que não faz parte de um “grupinho seleto” de conselheiros que se reúne no Gabinete do 

Secretário, de vez em quando. Perguntou quem ajudou a construir a resolução do GT de Contratos? Quem 

ajudou a construir a resolução dos instrumentos de gestão? Citou a necessidade do compartilhamento 

das informações com antecedência para que consigam se sentir parte do processo. Construção deveria 

ser coletiva. Existem documentos, informações que não são construídos nessa mesa. Todas as vezes que 

solicita vistas é para contribuir. Resolução do GT de contratos tinha seu nome, mas não queria ser o 

coordenador. Estava sendo colocado como coordenador do GT, sem o mesmo querer. Leu o parecer da 

solicitação de vistas referente ao GT dos Instrumentos de Gestão:  

 

Ao PLENÁRIO Conselho Municipal de Saúde Assunto: Parecer do pedido de vistas sobre a resolução que 

cria o GT instrumentos de gestão e disciplina sua atuação. Prezadas Conselheiras e Prezados 

Conselheiros, Na 287ª reunião ordinária deste conselho realizada em 13 de outubro de 2022, foi-nos 

apresentada esta minuta de resolução sem considerar o disposto na resolução vigente deste conselho de 

nº 453 em sua quarta diretriz inciso IV que dispõe sobre o prazo para encaminhamento de documentos 

para apreciação do colegiado que é de antecedência mínima de 10 (dez) dias a realização do pleno o que 
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compromete a discussão do tema em questão. Antes de apresentar meu parecer sobre esta minuta é 

importante relembrar que em várias reuniões da comissão de políticas de saúde e comissão de orçamento 

e finanças eu pontuei que os instrumentos de gestão que estavam pendentes de análise eram: • PAS 2022 

• PAS 2023 • RAG 2021 Também destaquei que a gestão anterior do conselho havia reprovado a PAS 

2021, no entanto não havia submetido ao plenário deste conselho o parecer que subsidiava esta 

reprovação. Entretanto ao depare-me com esta minuta de resolução, observei que os instrumentos a 

serem analisados pelos grupos seriam: Grupo A - terá por finalidade analisar e apresentar propostas 

relacionadas à Programação Anual de Saúde (PAS) 2023 Grupo B - terá por finalidade analisar e 

apresentar propostas relacionadas ao Relatório Anual de Gestão (RAG) 2021 e à Programação Anual de 

Saúde (PAS) 2020 Como é possível observar nenhum dos grupos irá analisar a PAS 2022 que está 

pendente de análise e que se trata do exercício atual. Quero destacar que estou desde maio de 2022 

dizendo que poderíamos ter feito a análise da PAS 2022 e que tínhamos a possibilidade de contribuir 

significativamente para a assistência à saúde ainda em 2022, porém a metodologia adotada preferiu 

esgotar o tempo sem analisar o instrumento em questão ou mesmo elencá-la em um dos grupos para 

analise, mesmo que tardia coo podemos ler nesta minuta de resolução. Não tenho divergência quanto a 

coordenação dos grupos ou ao prazo fixado de 60 dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do 

parecer final a este plenário. Desta forma, concluo, meu parecer com a seguinte sugestão: ➢ Que seja 

incluído a PAS 2022 e que este plenário disponha de mais 30 dias para que o Grupo A possa apresentar 

um parecer sobre este instrumento, considerando objetivamente as diretrizes e metas apresentadas na 

PAS 2022. Certo da atenção, despeço-me manifestando elevados protestos de estima e distinta 

consideração. ANDRE ANCELMO ARAUJO Conselheiro Municipal de Saúde Segmento usuários – Social 

e Comunitário. 

 

Disse que, se tivessem aprovado naquele momento a resolução teriam perdido a oportunidade de analisar 

a PAS 2022. Sua sugestão era de que dessem mais 30 dias para que pudessem fazer essa análise. 

 

Rubens Alves Pinheiro Filho, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Oeste:  Critica a posição do mesmo e reclama e fala que alguém atrapalha o funcionamento. Desde o 

começo tentaram fazer com que esse Conselho funcionasse e desde o começo tiveram impedimentos em 

vários níveis. Isso é prática de fazer com que não funcione. Disse que se há a pratica de fazer com que 

um equipamento não funcione, você está ajudando, colaborando com quem? Quando disse que falta 

caráter para fazer a discussão correta, concreta nesse conselho, assina embaixo. Quando, 

subjetivamente, se coloca que tem grupos privilegiados, disse que há pessoas que se locupletam nos 

bastidores.  Reforça a questão do Código de Conduta. Está cansado. Jogo de bastidores não é jogo de 

esgoto. Insiste que foi aberta a participação nos grupos A e B e que a pessoa se recusou, que isso é falta 

de caráter. 

 

Adriana Ramos Costa Mateus, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Sudeste: Fala que o PAS/2022 foi analisado sim e saiu pela Comissão de Educação Permanente (EP) e 

também foi analisado pela Comissão de Saúde da Mulher e se não houve de outras comissões não foi por 

falta de resolutividade. Observa que este relatório feito pelos grupos A e B deveria ser socializado e 

distribuído para todos (as). Acha que ainda dá tempo de analisar o PAS/2022. 

 

José Erivalder Guimarães de Oliveira, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais 

Categoria Saúde: Diz que vai falar na linha da Adriana. Toda contribuição é bem vinda. Diz que pediram 

vistas e que postaram o parecer há 11 dias, justamente para que não houvesse um pedido de vistas. 

Como a pessoa não leu ou teve algum problema, pediu vistas e complicou. O outro parecer foi postado há 

dez dias e leu, acha que contribui. Papel deste Conselho não é emperrar e sim fazer com que a coisa 
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ande. Tem um relatório da gestão anterior sobre a PAS 2022, que ainda não foi distribuído. Relatório 

precisará passar primeiramente pelas comissões de políticas e de orçamento e depois de aprovados serão 

disponibilizados. Fazer um relatório consistente, firme e depois aprova, daí acaba com essa picuinha boba.  

Isso é coisa de “marica”. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Solicitou que o Erivalder retirasse o termo referido. 

 

José Erivalder Guimarães de Oliveira, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais 

Categoria Saúde: Disse que não houve intenção de ofender ninguém. Retirou. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Reage à manifestação e fala de Erivalder dizendo que ele ofendeu a todos e que essa fala foi 

muito violenta e que ele deve pedir desculpas. Faz apelo para que se construa consensos entre os 

conselheiros. Em seguida chama a atenção de todos para que tenham respeito, e cuidado com as falas e 

expressões preconceituosas e de violência. Especialmente construam consensos. 

 

José Erivalder Guimarães de Oliveira, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais 

Categoria Saúde: Pediu desculpas àqueles que se sentiram ofendidos. 

 

Débora Aligieri, Conselheira Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Centro: 

Refere que fala da Flávia foi muito positiva sobre consenso – acha negativa essa maneira como tem sido 

conversado no ambiente de 32 conselheiros (as). Tem receio em relação a regra de conduta. Precisa fazer 

uma bela discussão sobre o assunto. Código de Conduta não resolve. Falou que poucas pessoas 

participaram da apresentação da LOA na Câmara e que o relatório precisa ser encaminhado para análise 

da Comissão de Orçamento da Câmara. 

 

André Ancelmo Araújo, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários: Disse que participou das comissões de Políticas de Saúde e de Orçamento e Finanças e 

vem falando e divergindo da metodologia adotada. Divergiu do Erivalder, mas foi voto vencido, mesmo 

assim os trabalhos seguiram mesmo contra a vontade dele. O que ele não aceita é que sigam contra a 

vontade da maioria, colocando esse documento de deliberação, mas não pode ser objeto de deliberação 

visto que não houve debate, entendimento. Acha inaceitável que se coloque na Ordem do Dia para ler e 

fazer considerações, visto que aquela construção coletiva que ele não participou e mandou as críticas dele 

10 dias antes sobre a questão do GT dos Contratos e não foi considerada não é procedente. Ele queria 

fazer estes questionamentos e questionou mesmo. Defende-se dizendo que ele não ingressou com 

xingamentos sofridos nesta reunião. Disseram que eu era “mau caráter” e “maricas” isto é inadmissível.  

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Interrompe André com severidade repreendendo-o. Diz que esses xingamentos já estão 

superados. Insiste que André não deve trazer isto de volta.  

 

André Ancelmo Araújo, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários: Afirma que, na medida em que ele se indignou com as falas de Erivalder e Rubens e que 

em seu pensamento, deveriam ser enquadrados no suposto “Código de Conduta”, caso houvesse, por 

falta de respeito e xingamentos.  
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Manoel Otaviano da Silva, Conselheiro Titular representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários: Se diz decepcionado. Parece que vão entrar num ringue. Concorda que tem que haver 

uma discussão. Prejuízo não é para um ou para outro, é para todos.  

 

Walter Mastelaro Neto, Conselheiro Titular representante dos Portadores de Patologias: Diz que 

está indo embora, que não é a primeira vez que isso acontece e que está com dor de cabeça. Disse que 

“este marica aqui está se retirando porque está cansado”. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Concorda que as entidades precisam se reunir e fazer uma discussão. Fala que está triste pelas 

falas ofensivas que houve naquela reunião. Diz que é a primeira vez que ela coordena a reunião no lugar 

de Gimenes. Lamenta contra a reações autoritárias e impositivas nas expressões: - “se não fizer o meu 

jogo, eu pego a bola e não jogo mais” acha isso imaturidade. Sentar e reconversar. 

 

José Erivalder Guimarães de Oliveira, Conselheiro Titular representante das Entidades Sindicais 

Categoria Saúde: Pede desculpas sobre ter usado uma expressão inadequada, injusta. Pede que o 

documento seja aprovado. 

 

Rubens Alves Pinheiro Filho, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Oeste:  Fala que deve colocar para aprovação.  

 

André Ancelmo Araújo, Conselheiro Suplente representante dos Movimentos Sociais e 

Comunitários: Pediu vistas sobre o documento que está sendo apresentado no Pleno. 

 

Nadir Francisco do Amaral, Conselheiro Titular representante dos Portadores de Patologias: Pede 

resolutividade porque as deliberações precisam ser aprovadas hoje.  

 

Rita de Cássia Batista, Conselheira Titular representante do Poder Público: Pediu verificação de 

quórum. 

 

Júlio Cesar Caruzzo, Secretário Geral do CMSSP: Faz chamada pra verificar quórum, anuncia que tem 

20 presentes e o Parecer do André foi lido e está em condições de ser lido e pode ser votado e chama 

votação por Aclamação. Após votação o parecer de André acerca do GT A de instrumento de gestão é 

aprovado por 19 votos a favor e uma abstenção.  

 

Débora Aligieri, Conselheira Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Centro: Em 

virtude do horário avançado pede para transferir o item 3 para a próxima reunião do Pleno como 1° item 

de pauta. 

 

Júlio Cesar Caruzzo, Secretário Geral do CMSSP: Concorda e diz que pode mandar para todos os 

conselheiros lerem antes. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Leu as deliberações. 

 

Aprovar “Ad-Referendum” o Documento Orientador da 21ª Conferência Municipal de Saúde de São Paulo 

Aprovado por aclamação 

 

Aprovar o Relatório Final da IV Conferência Municipal de Saúde Mental 
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Aprovado por aclamação 

 

Aprovar o Projeto de Facilitadores para o Controle Social no SUS 

Aprovado por aclamação 

 

Aprovar a municipalização do CAPS Itapeva 

Aprovado por aclamação com duas abstenções 

 

Aprovar a realização de Reunião Plenária Extraordinária com o tema: Portaria nº 598/2022 

Já aprovado anteriormente faltando apenas agendar a data. 

 

Aprovar a formação de GT para discutir a elaboração de código de conduta para os conselheiros – início do 

GT em 2023 

 

Fábio Henrique Salles, Assessor de Gestão Participativa da SMS: Em vista das discussões 

interrompendo votações, observa que “deliberação” não se discute e não tem debate. A ordem é aprova 

ou não aprova somente – não pode haver debate.  

 

Rubens Alves Pinheiro Filho, Conselheiro Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Oeste:  Retira sua inscrição. 

 

Maria Adenilda Mastelaro, Conselheira Suplente, representante do Movimento Popular de Saúde 

Leste: A propósito sobre a proposta de formação do GT para elaborar Código de Conduta pergunta de 

onde surgiu a proposta. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Responde que foi a Comissão Executiva. 

 

Maria Adenilda Mastelaro, Conselheira Suplente, representante do Movimento Popular de Saúde 

Leste: Diz não se lembrar disso. 

 

Júlio Cesar Caruzzo, Secretário Geral do CMSSP: Esclarece que foi uma proposta apresentada pelo 

conselheiro Nadir. 

 

Nadir Francisco do Amaral, Conselheiro Titular representante dos Portadores de Patologias: Disse 

que ele mesmo pediu que passasse pela Comissão Executiva e fez isso pra aprovar que tem motivo 

suficiente. Ou seja, não é sem motivos ou por qualquer motivo.  

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Pergunta se o Código de Conduta deveria ser associada à Comissão Executiva? 

 

Débora Aligieri, Conselheira Suplente representante do Movimento Popular de Saúde Centro: 

Defende que tem que passar pelas Comissões do Conselho antes. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Coloca em votação nominal. 
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Adriana Ramos Costa Mateus, Conselheira Titular representante do Movimento Popular de Saúde 

Sudeste: Insiste que este Código de Conduta tem que passar mesmo pelas comissões do Nadir e 

sobretudo pela Comissão Inter-Intraconselhos e todas as outras.  

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais:  Em seguida faz as duas propostas a primeira proposta a ser votada nominal  será a aprovação 

do GT para construção do Código de Condutas. A segunda proposta será esta vinculação com as 

comissões. Após debates considera-se que duas comissões podem ser vinculadas à Comissões. Sugere-

se a Comissão Executiva e à Comissão Inter/Intra Conselhos. Todos aceitam o encaminhamento.  

 

Júlio Cesar Caruzzo, Secretário Geral do CMSSP: Passa a fazer a chamada para a primeira proposta. 

Primeiramente vai submeter a aprovação do GT: 1. Flávia – não, 2. Silas - não, 3. Marilda - sim, 4. 

Adriana Pereira – sim, 5. Adriana Ramos - sim, 6. Rubens - sim, 7. Gimenes – sim, 8. André – sim, 9. 

Fred – sim, 10. Nadir – sim, 11. Fonseca – sim, 12. Erivalder – sim, 13. Deodato – não, 14. Rita – sim. 

Resultado final: 14 votos – sim e 3 votos - não. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Submete agora a Votação de vinculação do GT às comissões. Orienta que devem responder 1 

ou 2 assim: Resposta 1: Executiva somente. Resposta 2: Executiva + Inter/Intra Conselhos + Comunicação 

 

Júlio Cesar Caruzzo, Secretário Geral do CMSSP: Submete com chamada nominal segue a Votação: 

Albertina 1, Adriana Ramos 2, Débora 2, Adriana Pereira 1, Rubens 1, Gimenes 1, André 1, Fred 2, 

Manoel 1, Nadir 1, Fonseca 1, Erivalder 1, Deodato – abstenção, Flávia – abstenção, Silas (não 

responde), Marilda 1, Rita 1. Resultado final: 11 votos = 1, 3 votos = 2 e três abstenções. Total deu 16 

votos. Júlio anuncia que não pode ser homologado por falta de quórum – Recorda que o limite do quórum 

são 17 pessoas (metade mais um do Plenário de 32 cadeiras)  

11 Proposta 1. 

  3 Proposta 2 

  2 Abstenções  . 

Total 16 votos (insuficiente)  

Informou que o GT está aprovado, mas a qual comissão estará subordinado ficará para discussão na 

Comissão Executiva, em virtude da ausência de quórum na segunda votação. 

 

Flávia Anunciação do Nascimento, Conselheira Titular, representante das Entidades Sindicais 

Gerais: Encerra a reunião às 18h42. 


