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239ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo 1 

 2 

Ata da reunião ordinária do pleno do CES/SP de 10/04/2015 3 

Ao décimo dia de abril de dois mil e quinze foi realizada a ducentésima trigésima nona 4 

reunião ordinária do Pleno do CES/SP, na sala 600 do Conselho Estadual de Saúde, no 6º 5 

andar do prédio da sede da Secretaria Estadual de Saúde, com as seguintes presenças e 6 

representações: I – PODER PÚBLICO: Secretários Municipais da Saúde: Célia Cristina Pereira 7 

Bortoletto – Suplente - II PRESTADORES PRIVADOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: Entidades com 8 

Fins Lucrativos: Erik Oswaldo Von Eye – Titular – III REPRESENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 9 

DE SAÚDE: Representantes dos Sindicatos de Trabalhadores na área da Saúde: Ana Rosa 10 

Garcia da Costa – Titular; Ana Lucia Firmino – Suplente - Associações dos Profissionais de 11 

Saúde: Luciana Soares de Barros – Titular; Marly Aparecida Lopez Alonso Mazzucato - Titular 12 

IV – REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS: Centrais Sindicais: Benedito Alves de Souza – Titular; 13 

Arnaldo Marcolino da Silva Filho – Titular; Lázaro Cesar da Silva – Suplente; Rosilânia Correia 14 

Lima – Titular; Ismael Gianeri – Suplente - Setor Empresarial: Joffre Setterval Moraes – 15 

Suplente - Associações de Portadores de Patologia: Claudio Toledo Soares Pereira – Titular;  16 

Alcides Barrichelo – Suplente - Movimentos Populares de Saúde: Luis José de Souza – 17 

Titular; Maria Bertolina de Moraes – Suplente; João Rodrigues Lemes – Titular; Idreno de 18 

Almeida – Titular - Associação de Defesa de Interesse da Mulher: Anna Maria Martins 19 

Soares – Titular  - Maria José Majô Jandreice – Suplente - Associações de Moradores: 20 

Expedito Pedro do Nascimento – Titular - Programa ou Movimento Religioso de Defesa da 21 

Saúde: João Inácio Mildner – Titular. Secretária Executiva do Conselho Estadual de Saúde: 22 

Stela Felix Machado Guillin Pedreira - JUSTIFICARAM A AUSÊNCIA: I – PODER PÚBLICO: 23 

Secretaria de Estado da Saúde: David Everson Uip – Presidente - Secretários Municipais de 24 

Saúde: Elisângela Rodrigues – Titular; Stênio José Correia Miranda – Titular; Maria 25 

Auxiliadora Zanin - Suplente - Universidades do Estado de São Paulo: Gustavo Fraga – 26 

Titular; Luis Augusto Passeri – Suplente - II – PRESTADORES PRIVADOS DE SERVIÇOS DE 27 

SAÚDE: Entidades Filantrópicas: Meire Cristina Nunes Vieira Rosa Ghilarducci – Titular; Mara 28 

Cristiane de Vasconcelos Liberato – Suplente - Entidades com Fins Lucrativos: Paulo Sergio 29 

Malafaia – Suplente - III – REPRESENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 30 

Representantes dos Sindicatos de Trabalhadores na área da Saúde: Paulo Sergio Pereira da 31 

Silva - Suplente; Benedito Augusto de Oliveira – Titular; Renata Thomaz Rosa Vignali – 32 

Suplente - Vinicius Saldanha de Jesus – Titular - Conselhos de Fiscalização do Exercício 33 

Profissional - Teresa Cristina Lara de Moraes – Titular; Vagner Urias – Suplente; Maria de 34 

Lourdes Piunti – Titular; Ligia Rosa da Costa Pereira – Suplente - Associação dos Profissionais 35 

da Saúde: Lucia Yasuko Izumi Nichiata – Suplente – Sara Turcotte – Suplente- IV – 36 

REPRESENTAÇÃO DOS USUARIOS – Centrais Sindicais – Eudes Wesley Dias Melo - Setor 37 

Empresarial: José Augusto Queiroz – Titular - Associações de Portadores de Patologia – 38 

Pedro Carlos Stelian – Suplente; Estevão Soares Scaglione – Titular - Associações de 39 

Portadores de Deficiência – Carlos Jorge Wildhagen Rodrigues – Titular - Movimentos 40 

Populares de Saúde – Glória de Almeida Saraiva Massoni – Suplente; Leonidas das Chagas 41 

Rosa Neto – Suplente -  Asociação ou Movimentos Populares de Defesa do Consumidor: 42 

Deborah Rachel A. Delage Silva – Titular - Associações de Moradores: João Cassiano de 43 
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Oliveira – Suplente - Pograma ou Movimento Religioso de Defesa da Saúde: Fatima de 44 

Araujo Giorlano - Suplente - AUSENTES: I – PODER PÚBLICO - Secretaria de Estado da 45 

Saúde:  - Lucimar Russo Vilela – Suplente; Silvany Lemes Cruvinel Portas – Titular; Haino 46 

Burmester – Suplente - Universidades do Estado de São Paulo: José Carlos Sousa Trindade 47 

Filho – Titular; Silke Anna Theresa Weber – Suplente - IV – REPRESENTAÇÃO DOS 48 

USUARIOS: Movimentos Populares de Saúde – Rosane Victoria da Silva – Titular  –  49 

Associação ou Movimentos Populares de Defesa do Consumidor: Paulo Roberto do 50 

Nascimento – Suplente – CONVIDADOS(AS): Claudio Luis da Silva - Maria Ermínia Ciliberti – 51 

Maria B. Santos. A reunião tem início com a saudação a todos pela Secretária Executiva do 52 

CES-SP que em seguida dá encaminhamento ao expediente definido na pauta da reunião.  É 53 

apresentada a Ata da 238ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde realizada em 54 

27 de março de 2015. Ata é aprovada por unanimidade. Logo após Stela faz as justificativas 55 

de ausências, em seguida da inicio a pauta passado para Mesa Diretora. O conselheiro Luis 56 

manifesta sua indignação com as constantes ausências de alguns conselheiros, que por 57 

algumas vezes prejudicam a votação de assuntos relevantes e deveria constar no regimento 58 

alguma sanção para esses casos. O conselheiro Padre João fala sobre o parecer quanto às 59 

faltas e justificativas. A conselheira Ana Lucia, suplente dos trabalhadores, coloca que este 60 

assunto deve ser abordado durante as plenárias. O Assistente Técnico Anísio inicia o 61 

primeiro item da pauta, com a apresentação das instituições inscritas no processo eleitoral, 62 

incluindo as instituições com pendências, as que não se inscreveram e as instituições que 63 

não poderão participar do processo. O conselheiro Ismael questiona sobre as vagas por 64 

instituições e se os suplentes devem ser da mesma instituição. Stela esclarece que quem é 65 

eleita é a instituição/entidade/movimento e que não existe substituição de entidade, o que 66 

há é substituição do representante, a qualquer tempo, a critério da própria 67 

instituição/entidade/movimento. Em continuidade Stela informa sobre as gravações dos 68 

palestrantes dos temas da 7ª Conferência na FUNDAP para serem disponibilizados nas 69 

Etapas Regionais. Comenta que serão transcritos, e a palestra presencial será durante a 70 

Conferência.  Fala também do envio de Oficio convite para a Conferência Magna ao  Prof. 71 

Mario Sergio Cortella. Comunica  que no dia 15/04 ocorrerá à reunião da COFIN ampliada 72 

com todas as comissões no Auditório José Ademar com  a presença dos técnicos e área de 73 

planejamento. Dessa forma, reforça a importância da participação de todos. Comenta 74 

também que  seguindo o calendário aprovado pelo Pleno no dia 15 de maio haverá reunião 75 

exclusiva para aprovação do RAG e na reunião de 29/05 será aprovação do texto do parecer 76 

conclusivo. Maria Ermínia como presidente do Forum dos Conselhos de Atividades Fins da 77 

Saúde relata a discussão realizada pelo Fórum dos conselhos profissionais, composto por 11 78 

conselhos esclarece sobre a existência do Fórum e a pactuação inclusive  de rodiziamento 79 

dos membros dessa instituição no Conselho Estadual de Saúde.  A conselheira Ana Lúcia 80 

questiona a representatividade do Fórum. Ermínia coloca que é uma instância política, que 81 

discute consenso e politicamente as questões. Encaminhou todas as indicações 82 

individualmente por conselhos profissionais e o coletivo. Stela coloca que existem outros 83 

fóruns: o de patologias e o da pessoa com deficiência, que se organizam em coletivos para 84 

maior respaldo da decisão de seus representantes. O Conselho Estadual não vai interferir 85 

quanto à escolha da titularidade ou suplência. Dá-se a continuidade da apresentação por 86 

segmentos. Arnaldo questiona número de vagas. O técnico Anísio explica que as vagas são 87 
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por instituição e entende que a entidade pode indicar mais pessoas. Stela esclarece que só 88 

uma pessoa vota por instituição e a articulação será de responsabilidade do representante. A 89 

conselheira Ana Rosa coloca que no caso dos trabalhadores serão dois votos, um pela 90 

Central Única dos Trabalhadores e outro pela União Geral dos Trabalhadores. O conselheiro 91 

Arnaldo comenta que o fato de indicar esse ou aquele sindicato não quer dizer que este ou 92 

aquele representante ficará. A conselheira Ana Rosa coloca isso está no Regimento Interno e 93 

no Edital que convocou a Eleição e reforça a importância da instituição apresentar o seu 94 

representante. Stela esclarece que neste momento o credenciamento é da instituição, mas 95 

há necessidade de indicação do representante.  O conselheiro Benedito Alves afirma que 96 

todos os prazos das entidades estão encerrados. O conselheiro Expedito pergunta sobre se a 97 

inscrição FACESP deveria ser feita, uma vez  que a instituição tem uma cadeira exclusiva e 98 

pergunta se sua participação na plenária não caracteriza inscrição da instituição.  Stela 99 

coloca que existe uma cadeira para associação de moradores e  se outra instituição que 100 

represente associação de moradores tivesse inscrita poderia participar do processo eleitoral. 101 

A conselheira Ana Rosa informa que a FACESP não se inscreveu e coloca que a cadeira é da 102 

associação de moradores e não houvera inscrição, a comissão eleitoral considera a cadeira 103 

vaga e quem deverá decidir a questão é o Pleno. A conselheira  Majô coloca  a confusão feita 104 

na escolha de pessoas ou entidades.  A conselheira  Ana Rosa esclarece que se não há 105 

nenhuma inscrição da cadeira por nenhuma a instituição/entidade/movimento, a cadeira 106 

deverá ser declarada vaga. O conselheiro Claudio manifesta sua preocupação num possível 107 

remanejamento de vagas dentro de um segmento e com isso uma descaracterização das 108 

representações prevista e afirma que não concorda. A conselheira  Majô coloca que existem 109 

ações da União Brasileira de Mulheres em uma série dos municípios, mas não foi 110 

apresentada a comprovação dos núcleos da UBM. Stela afirma que ficaram pendências em 111 

relação ao segmento usuário e pessoa com deficiência. Outra questão é que o segmento 112 

empresarial não apresentou a documentação. O conselheiro Luis coloca que foi montada 113 

uma comissão eleitoral e aponta que todos receberam as informações e que não levaram 114 

para suas instituições. Coloca que o Edital é muito claro e transparente e manifesta a 115 

indignação quanto às representações que deveriam obedecer ao rigor e ao compromisso. O 116 

conselheiro Luís coloca que neste Pleno há 24 justificativas de ausência e manifesta o desejo 117 

de adequação do Regimento Interno para a garantia de maior participação e punição aos 118 

faltosos contumazes. O conselheiro Erik concorda que o CES SP deve funcionar 119 

adequadamente e discorda em alguns pontos com a fala do conselheiro Luis que não sua 120 

colocação generaliza ausência de alguns conselheiros com a falta de compromisso, são 121 

situações diferentes e diz que pode ter ser ausentado em alguma reunião, mas não tem falta 122 

de compromisso.  E o questionamento é o seguinte: Temos o regimento interno que 123 

precisamos? E isto deveria ficar claro e conselheiro deve saber o que o aguarda. O 124 

conselheiro Erik coloca que deveria haver uma alteração no regimento quanto às condições 125 

dos conselheiros. O conselheiro João Lemes demonstra o processo de  análise  das 126 

candidaturas e o prazo com tempo foi suficiente para entrega dos documentos. Entende que 127 

existe abuso. A conselheira Ana Rosa comenta que está faltando inscrição dos gestores. Stela 128 

coloca que o preenchimento dessas vagas é feita por indicação. Após o término dos 129 

esclarecimentos e decisões sobre o processo eleitoral, a conselheira Ana Rosa manifesta o 130 

protesto da bancada dos trabalhadores  pelo cerceamento de acesso à Plenária Nacional, 131 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

 

 

 

pelo governo que não custeará os trabalhadores para participarem desse evento. Stela 132 

coloca que não há legislação que dê amparo a este ressarcimento. A conselheira Ana Rosa 133 

coloca que deve haver vontade politica. O conselheiro Claudio concorda com os conselheiros 134 

e coloca que não há possibilidade de levar a “ferro e fogo” as situações de participação. 135 

Coloca a necessidade de ponderar cada situação e a Comissão deve avaliar individualmente 136 

cada caso. A conselheira Luciana coloca que a representatividade é um exercício e as leis e 137 

normativas não são imutáveis. Comenta a necessidade de fazer um desdobramento como 138 

interlocutores e buscar outras formas de comprovação significativa da existência e trajetória 139 

das entidades. Stela afirma a importância da inclusão de outras representatividades e coloca 140 

que o Pleno deve fazer as proposituras. Arnaldo falou sobre a dificuldade da RENAFRO que é 141 

uma instituição nacional. A conselheira Ana Rosa coloca que declararia vaga todos os  que 142 

não se inscreveram, ou seja a da associação de moradores e mulheres. A exceção deve ser 143 

feita às pessoas com deficiência, devido aos problemas de mobilidade. A conselheira Majô 144 

propõe que essa documentação faltante deverá ser entregue até o momento da plenária. 145 

Em razão das propostas, o conselheiro Padre João  afirma que o Pleno tem que manter o 146 

previsto no edital para garantir  a legalidade do processo,  se não haverá um total 147 

descrédito.  Esta é uma questão de ordem. São quatro cadeiras vagas. A propositura é se 148 

declarar a vaga das cadeiras ou se haverá a redistribuição das vagas.  Pede para colocar em 149 

votação, após diversas discussões Stela coloca que existe na lei com vagas marcadas e não 150 

por segmentos. Com isso foi fechada a proposta de ampliação do prazo em 10 dias para 151 

comprovação da representatividade. Solicita também que Comissão Organizadora faça a 152 

homologação ad referendum, para dar a publicidade necessária. Proposta aprovada por 153 

aclamação. A conselheira Célia solicita esclarecimento sobre o número de participantes do 154 

município de Mauá nas Etapas Regional e Estadual. Questiona também a paridade de gênero 155 

em todas as conferencias desde a municipal até a estadual.  Stela no intuito de esclarecer 156 

resgata todo o percurso sobre número de vaga nas conferências regionais e sobre as 157 

diretrizes apontadas pelo CNS. Deliberações: 1-Aprovação da Ata do Pleno de 27/03/2015. 158 

2- Prorrogação das inscrições para as cadeiras consideradas vagas (as que não houveram 159 

instituições candidatadas e as que não comprovaram documentação), associação de 160 

moradores, associação de defesa do consumidor, associação de defesa da mulher, sindicatos 161 

patronais. Ampliando prazo para inscrições ou complementação de documentação até 16 de 162 

abril de 2015. 3- Data para realização de Plenária de Eleição do Segmento dos trabalhadores 163 

Data 12/05/2015 das 10h às 13h e Plenária de Eleição para o segmento dos Usuários Data 164 

12/05/2015 das 14h às 17h. 4-Referendar a prorrogação de prazo estipulada no edital de 165 

abertura de inscrições de 30 de março para 06 de abril de 2015. 5-Considerando a 166 

necessidade de inclusão de um membro da Mesa Diretora na Comissão Organizadora da 7ª 167 

Conferência Estadual de Saúde: substitua-se Anna Maria Martins Soares por deixar o CES no 168 

mandato próximo, com a inclusão do Conselheiro Luis José de Souza. Não havendo mais 169 

nada a tratar a reunião foi encerradas, às 12:45 horas. 170 

Ata lavrada por: Cássia Marinho Tubone, Ohana Renata B. Souza, Carlos Alberto Marques da 171 

Silva e Stela F.M. G. Pedreira. 172 


