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283ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo 1 

Ata da Reunião Ordinária do Pleno do CES/SP de 01/02/2019. 2 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove foi realizada a ducentésima octogésima 3 

terceira reunião ordinária do Pleno do CES/SP, no Conselho Estadual de Saúde no prédio da Avenida Dr. 4 

Enéas de Carvalho Aguiar, 188, Térreo, com as seguintes PRESENÇAS e REPRESENTAÇÕES: I - PODER 5 

PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: Dr. José Henrique Germann Ferreira (Presidente); Dr. 6 

Affonso Viviani Jr.(Suplente); Dr. Frederico Carbone Filho (Titular); SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 7 

- Maria Dalva Amim dos Santos (Titular); Adriana Martins de Paula (Titular); UNIVERSIDADES DO ESTADO 8 

DE SÃO PAULO - José Carlos Souza Trindade Filho (Suplente); II - PRESTADORES PRIVADOS DE SERVIÇOS 9 

DE SAÚDE; ENTIDADES FILANTRÓPICAS - João Luis Castro Vellucci (Titular); Paulo Cesar Amadeu 10 

(Suplente); ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS - Marcelo Luis Gratão (Titular); III - REPRESENTAÇÃO DOS 11 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE - REPRESENTANTES DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES NA ÁREA DA 12 

SAÚDE: Mauri dos Santos Filho (Titular); Maria Isabel C. Martins Boniolo (Titular); Ana Lúcia de Mattos 13 

Flores (Titular); Ivonildes Ferreira da Silva (Suplente); CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 14 

PROFISSIONAL - Suely Stringari de Souza (Titular); Érica Beatriz Lemes Pimentel (Titular); Eduardo Filoni 15 

(Suplente); ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - Jair de Abreu Leme Júnior  (Titular); Neide 16 

Aparecida Sales Biscuola (Titular); IV - REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS - CENTRAIS SINDICAIS: Maxwel 17 

Moreira Moraes (Titular); Katia Cristina Rodrigues da Silva (Suplente);  ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES 18 

DE PATOLOGIA - Sheila Ventura Pereira (Titular); Regina Celia Pedrosa (Suplente); ASSOCIAÇÕES DE 19 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: Maria Alessandra da Silva (Titular); MOVIMENTOS POPULARES DE SAÚDE 20 

- Leônides Gregório da Silva (Titular); Irene Ribeiro de Moraes (Titular); Lucia Helena de Oliveira (Titular); 21 

Jonas Manoel de Queiroz (Suplente); Frederico Soares de Lima (Titular); PROGRAMA OU MOVIMENTO 22 

RELIGIOSO DE DEFESA DA SAÚDE - José Carlos Ribeiro Gimenes (Titular); JUSTIFICARAM A AUSÊNCIA: I – 23 

PODER PÚBLICO – Maria Cristina Pereira Lima (Titular); II – REPRESENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 24 

SAÚDE – Tamiris Cristina Gomes; Otelo Chino Junior (Suplente); ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 25 

SAÚDE – Felipe Galvão Machado (Suplente); IV – REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS – CENTRAIS 26 

SINDICAIS – Jéssica Torres Araújo; MOVIMENTOS POPULARES DE SAÚDE – José Orlando Ferreira da Silva 27 

(Suplente); Francisco de Assis Gonçalves Valério (Suplente); Maria Bertolina Moraes (Suplente); 28 

PROGRAMA OU MOVIMENTO RELIGIOSO DE DEFESA DA SAÚDE – Maria Alice Pastorelli Certo (Suplente);  29 

AUSENTES: I – PODER PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: Maria Aparecida Novaes (Suplente) 30 

; SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - Luis Cláudio Sartori (Suplente); Mônica Rodrigues de Carvalho 31 

(Suplente);  UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO; Antonio Gonçalves de Oliveira Filho (Titular); 32 

José Roberto Matos Souza (Suplente); II - PRESTADORES PRIVADOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE;    33 

ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS - Erik Oswaldo Von Eye (Suplente); III - REPRESENTAÇÃO DOS 34 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE - CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - Jason Gomes 35 

Rodrigues (Suplente);  IV - REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS - CENTRAIS SINDICAIS: Rizandra Maria dos 36 

Santos Rodrigues (Titular); Ivanice da Silveira Santos (Suplente); José Carlos Quintino (Titular); 37 

ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES DE PATOLOGIA - Nadir Francisco do Amaral (Suplente); Denise Esteves 38 

Cartolari Panico (Titular); Silvana Nascimento (Suplente); ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE INTERESSE DA 39 

MULHER - Regiane Alves Ferreira (Titular); Maria Eufrásia de Oliveira Lima (Suplente); ASSOCIAÇÕES DE 40 

MORADORES - João Cassiano de Oliveira (Titular); e Alaor Vieira dos Santos (Suplente)- CONVIDADOS 41 

(AS): Maria Chistina; Cirlene Souza Machado; Maria Erminia Cilibert; Carlos Alberto; Jose Afonso Narciso; 42 

Solange Ap. Camargo Gomes; Mario A. Moro; Marcia C.F Ramos; Mara R. Nascimento Oliveira; Ohana 43 

Renata B. Souza; Eleonora Aparecida Ferraz; Silvia Maria Tropardi. O Secretário Executivo Dr. Belfari dá 44 

inicio a reunião às 9h15min, aguardando estabelecimento do quórum: Temos uma pauta bastante 45 

intensa e, de acordo com orientação do senhor presidente, nós damos início aos trabalhos da 283ª 46 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde. Inicia com as justificativas. Já temos quórum e se 47 

houver necessidade de substituição de titularidade, ocorra durante a sessão, conforme previsão 48 
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regimental. Antes de passar a palavra ao senhor Presidente e aos demais, coloco em votação a ata da 49 

280ª Reunião Ordinária do Conselho que já foi encaminhada a vocês e faz parte da pasta que os 50 

senhores receberam com o conteúdo integral.  Em regime de votação para aprovação da ata da 280ª 51 

reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde, 16 votos a favor, zero abstenção e zero votos 52 

contrários, aprovado a ata. Antes de passar aos informes, agradecemos a presença do Secretário de 53 

Estado da Saúde e Presidente deste Conselho Doutor José Henrique Germann Ferreira.  O Conselho 54 

Estadual de Saúde tem uma grande honra em tê-lo aqui como presidente, como membro desta 55 

secretaria, atuante e à frente de todas estas ações. Este Conselho que por sua criação e por sua 56 

ideologia é um estimulador das políticas, é um auxiliador, um criador, junto com o governo. Esta 57 

construção de trazer os anseios da sociedade para que sejam introduzidos às políticas de governo, 58 

transformando numa política de estado com força para os próximos quatro anos. Então, é muito 59 

importante que tenhamos uma pessoa nesta liderança com seu perfil e com seu olhar para o Conselho 60 

Estadual de Saúde. Em nome da Secretaria Executiva eu agradeço muito o apoio e o interesse que o 61 

senhor tem por este colegiado. Eu sei que vários conselheiros querem se manifestar, mas antes, passo a 62 

palavra ao senhor. Presidente: Muito bom dia! Espero que tenhamos uma manhã bastante produtiva. 63 

Como vocês estão vendo aqui meu nome é José Henrique Germann Ferreira, eu tenho 69 anos, sou 64 

médico, pai de 4 filhos e  minha formação foi aqui na Faculdade de Medicina. Fiz residência em cirurgia, 65 

em seguida, fiz residência em administração, aqui no PROAHSA (Programa de Aprimoramento 66 

Profissional em Administração em Saúde). Sempre militei na área relacionada à administração hospitalar 67 

e sistemas de saúde, além, das atividades cirúrgicas, trabalhei predominantemente no sistema privado, 68 

em área hospitalar e tive uma experiência na área pública da Prefeitura de São Paulo como secretário-69 

adjunto. Venho acompanhando por interesse próprio e por dever de ofício os caminhos que o nosso 70 

sistema de saúde vem trilhando. Sou absolutamente comprometido com o SUS. Aqui na Secretaria de 71 

Estado, nós temos uma política, uma diretriz, que onde existir um cliente SUS a Secretaria tem que estar 72 

presente. É uma missão pessoal, e nesse sentido, vamos trabalhar durante esta gestão buscando três 73 

eixos ou vertentes. Um eixo assistencial porque, embora a Secretaria de Estado tenha como principal 74 

papel transferir as diretrizes e as políticas Nacionais, no âmbito do Estado fazemos assistência. Para isso 75 

nós estamos tentando desenvolver uma política de um controle de doenças, não exclusivamente das 76 

doenças infectocontagiosas, mas também das doenças que são mais prevalentes, como as oncológicas e 77 

as cardiovasculares, doenças externas ou agravos externos e outras que sejam mais prevalentes numa 78 

dada região. Neste sentido a Coordenadoria de Controle de Doenças que hoje está focada na questão da 79 

moléstia infectocontagiosa vai procurar alargar este conhecimento. A ideia é estabelecer práticas de 80 

atenção, práticas de atendimento e o objetivo final desse eixo serão resultados clínicos adequados. O 81 

outro eixo está relacionado àquele que recebe as nossas ações, do ponto de vista da sua expectativa e 82 

também, do ponto de vista assistencial, independente de serem serviços públicos ou privados.  Os 83 

públicos nós temos a responsabilidade direta da assistência e os privados, temos a responsabilidade de 84 

supervisão. Nesse sentido, os nossos objetivos finais são: a segurança do paciente e a sua satisfação com 85 

o serviço que esta recebendo. A terceira vertente ou eixo diz respeito à questão operacional, ou seja, a 86 

prática leva a maior eficiência, nesse sentido o objetivo final é diminuir, se não acabar, com o 87 

desperdício. Feito essas palavras iniciais, estou à disposição, vou trabalhar no sentido de termos uma 88 

gestão bastante profícua com ajuda de vocês. O Secretário Executivo Belfari agradece a fala do Senhor 89 

Presidente e abre para manifestação dos conselheiros. Conselheiro José Gimenes: É um prazer estarmos 90 

aqui para essa nova etapa de entendimentos e esperamos que realmente junto ao Senhor possamos 91 

conseguir fazer com que nossa saúde tramite da melhor forma, muito obrigado. Conselheiro Mauri 92 

Bezerra: primeiro seja bem-vindo que consiga fazer um bom trabalho em prol de todos, dos pacientes, 93 

da assistência, enfim, de todo o processo que rege a Secretaria da Saúde.  Não posso deixar de registrar  94 

que, além destes três eixos que o senhor citou e que são importantes obviamente, faltou um,  que é de 95 

suma importância e que não pode ser deixado de lado, que são os trabalhadores. Nós, os trabalhadores 96 



                                 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

                                        GABINETE DO SECRETÁRIO 

                                   CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 
 

3 

 

da Saúde especificamente aqui do Estado de São Paulo, estamos passando por diversas dificuldades 97 

inclusive financeiras, pois o último reajuste foi em 2013,  ou seja 5 anos  sem reajuste. Neste sentido, 98 

esperamos que além desses três eixos que o senhor citou, e repito que são importantes, consigamos 99 

fazer um trabalho também com aqueles que estão na ponta atendendo a população para inclusive 100 

representar, de fato, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, obrigado. Conselheiro Frederico 101 

Soares de Lima: Eu gostaria de ressaltar apenas alguns pontos que o senhor mencionou referente ao 102 

atendimento e a segurança e satisfação do paciente.  Falou também da eficiência e um terceiro ponto é 103 

a questão de estar aberto ao dialogo. Para nós trabalharmos e contribuirmos com a implantação de um 104 

SUS de qualidade é necessário exatamente isto, ter consciência de que sozinhos nós não vamos 105 

conseguir, temos que estar juntos trabalhando para que esse SUS que a gente sonha seja efetivado. 106 

Conselheira Adriana Martins: o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo no 107 

qual o Carmino é o presidente.  Seja bem-vindo, a presença do Senhor é extremamente importante e as 108 

portas abertas para o diálogo é o que vai fazer a gente construir um caminho melhor para o nosso SUS, 109 

obrigada. Conselheira Regina Pedrosa: Seja bem-vindo que o desafio é grande, juntos somos mais fortes. 110 

Conselheiro Jair Leme: Sou economista e é importante a presença do senhor secretário conosco ao 111 

longo das atividades para que a gente consiga lidar com tantos desafios que temos. Conselheira Irene: 112 

Eu parabenizo o senhor pela sua vinda ao nosso Pleno e gostaria de pedir para o senhor que se fizesse 113 

sempre presente nas nossas reuniões e que possa respeitar as pautas já discutidas por nós. Obrigada 114 

seja bem-vindo. Conselheiro Leônides:  Prazer, seja bem-vindo e com certeza com sua presença 115 

constante aí que a gente nós construiremos um SUS melhor. Conselheira Maria Dalva Amim, sou 116 

Secretária de Saúde do Município de Embu Guaçu Grande São Paulo da Diretoria do COSEMS e Membra 117 

DO Conselho Estadual de Saúde, é de suma importância a permanência e a participação nessa Instância 118 

por que é o grande apoio à gestão o conselho ele é um braço da gestão e a participação ela se torna 119 

mais leve quando a gente está presente, eu digo isso que secretário tem uma árdua função inúmeros 120 

compromissos e realmente, mas a priorização desta Instância ela é fundamental e ela torna mais leve no 121 

processo de condução da gestão e abertura também para o diálogo a gente tem percebido que o Senhor 122 

tem espaços importante e privilegia a questão da participação estar aberto para as contribuições que 123 

até o COSEMS enquanto grande parceiro tem proposto e tem procurado então ficamos muito felizes 124 

com isso agradecemos a sua presença e o COSEMS também se coloca muito à disposição para contribuir 125 

e sabemos que os desafios são enormes então como disse a nossa companheira Juntos Somos Mais 126 

Fortes, Muito obrigado. Conselheira Maria Isabel, estou nutricionista do Sindicato dos Nutricionistas do 127 

Estado de São Paulo, também Conselheira Municipal em São Bernardo do Campo representando o 128 

Conselho Regional de nutricionistas é nosso sindicato e conselho eu participo e gostaria de contribuir 129 

muito para a questão da prevenção na área de saúde que eu acho que ajudaria muito na questão da 130 

diminuição destes gastos e nesse desperdício todo que ocorre e a gente já verifica muitos anos e 131 

estamos abertos ao diálogo que seja muito bem vindo e gostaríamos de também colaborar junto à 132 

questão da comunicação, é um ponto falho também a população não ter conhecimento como funciona 133 

a rede alguns aspectos assim que a gente tem notado que se fizesse mais presente melhorar essa 134 

comunicação junto à população não haveria tanto desperdício na questão dos recursos é só isso muito 135 

obrigado seja bem vindo. Conselheiro João Luís sou representante da Federação dos hospitais do Estado 136 

de São Paulo, sou da Santa Casa de Marília, seja bem-vindo secretário conte com o nosso apoio das 137 

santas casas que o senhor sabe a relevância e a importância que elas prestam para o sistema único e em 138 

especial é a manutenção e a continuidade do programa sustentáveis que é um programa que só 139 

qualificou as instituições a gente é prova disso e que sem ele a gente não consegue sobreviver então é 140 

de suma importância a continuidade desse programa. Conselheira Kátia Rodrigues: eu represento as 141 

centrais sindicais represento a Nova Central São Paulo, sou diretora de assuntos da mulher, gênero e 142 

Juventude, também faço parte do Conselho Estadual da condição feminina quero parabenizar o senhor 143 

seja bem-vindo também a nossa Secretaria de Saúde e também vou fazer aqui um pedido particular não 144 
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só aos conselheiros mais ao senhor também que nós lá no Conselho Estadual da condição feminina 145 

Estamos também com um planejamento em relação às ações em relação à violência contra mulher e o 146 

conselho de saúde vai ser muito necessário para juntarmos forças em relação essa campanha como o 147 

senhor mesmo disse que está empenhado em relação às campanhas então nós vamos precisar muito do 148 

Conselho de Saúde especialmente da secretaria em relação a unir forças em relação à violência contra 149 

mulher, obrigado. Conselheira Ana Flores: representa o segmento dos Trabalhadores de saúde indicada 150 

pela FETAM, estou também eleita como Coordenadora de Plenária dos Conselhos de Saúde do Estado 151 

de São Paulo e vou fazer um pedido já para o senhor, gostei muito da sua fala parece ser uma pessoa 152 

que quer realmente se dedicar as melhorias para que nós possamos avançar no nosso sistema único de 153 

saúde, então primeiro eu peço respeito já diante mão a todos os conselheiros e conselheiras do Brasil e 154 

peço também a valorização dos servidores públicos em especial como estamos aqui aos trabalhadores 155 

de saúde do SUS nós assistimos recentemente mais uma vez porque a gente sempre observa o 156 

empenho dos servidores públicos em especial dos trabalhadores de saúde no cometido pela vale no 157 

município de Brumadinho e os primeiros a estarem lá socorrendo as vítimas foram os trabalhadores de 158 

saúde além de policiais, bombeiros e servidores públicos então solicito o empenho dessa gestão do 159 

Estado de São Paulo na valorização no que tange a servidores estarem ingressando no serviço público 160 

através do concurso público efetivo através da valorização profissional concedendo a estes o tão 161 

sonhado plano de cargos, carreiras e salários a educação permanente a esses profissionais e a saúde dos 162 

Trabalhadores de saúde que nós também já estamos assistindo muitos vindo a cometer inclusive o 163 

suicídio dentro dos próprios ambiente de Trabalho, essa é a minha solicitação valorização dos Servidores 164 

Públicos, obrigado. Conselheiro Paulo sou também representante da FEHOSP sou da Santa Casa de São 165 

José dos Campos é um prazer tê-lo conosco seja bem vindo, e só pra colocar também algumas situações, 166 

o ano passado como participante do cofin, nós tivemos um grande esforço pra tentar resolver o 167 

problema da nefrologia no Estado, então que o senhor tenha um olharzinho quanto a isso porque esta 168 

muito difícil os usuários a gente se debruçou alguns meses em cima desse problema aqui no Conselho 169 

então acho que precisa de uma atenção especial porque esta realmente complicado essa situação de 170 

repasse, cortes um problema que teve entre o Ministério da Saúde e o Estado e então a gente queria 171 

pedir para o senhor dar uma atenção especial nesse item, bem vindo senhor secretário. Conselheira 172 

Lucia Helena do Município de Guarulhos estou na vice-presidência no nosso Conselho que o senhor seja 173 

muito bem vindo, na sua fala o senhor citou desperdício o nosso Movimento Popular de Saúde tem uma 174 

luta conta a PEC 95 que tira durante 20 anos muitos valores do SUS, eu gostaria muito que o senhor se 175 

apropriasse a respeito disso também para ajudarmos a combater, bom trabalho, seja bem vindo e você 176 

tem junto a você um Conselho de peso principalmente do segmento dos usuários e SUS que lutam 177 

voluntariamente por um município e por um Estado e realmente faça jus ao SUS que nos construímos a 178 

30 anos, boa sorte e conte comigo, obrigada. Conselheiro Marcelo Luís Gratão represento o segmento 179 

gestor empresas privadas e o privilegio de conhecer o Dr. German a quase 3 décadas, então assim sendo 180 

eu sou testemunho da sua trajetória como profissional, como gestor por onde passou irreparável é um 181 

exemplo para todos os administradores Brasil é assim sendo eu me sinto orgulhoso de poder participar 182 

deste conselho presidido por você German, vai ser um prazer e conte comigo pra o que você precisar. 183 

Conselheira Ivonildes, estou como Conselheira Municipal aqui Estadual aqui representando o Sindicato 184 

dos Enfermeiros do Estado de São Paulo estou também como conselheira Municipal do Município de 185 

São Paulo, eu quero só reafirmar um olhar muito especial para a categoria enfermeiros, enfermagem e 186 

profissionais da área da saúde nós estamos precisando de mais de um olhar tão atento como o senhor 187 

está olhando para mim agora tão atentos para os nossos profissionais muito obrigada e seja muito bem 188 

vindo. Conselheira Neide Biscuola, sou cirurgião-dentista de formação e representam aqui Associação 189 

dos Profissionais Liberais e muito obrigado por aceitar esse cargo mas esse cargo tem que ser aceitado 190 

Definitivamente eu sou muito cobradora e o pessoal sabe que eu cobro mesmo se a gente não tiver uma 191 

presidência efetiva nós não conseguimos fazer com que o outro lado enquanto o secretário efetive as 192 
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nossas propostas nós estamos parado com Regimento Interno deste conselho no nosso funcionamento 193 

desde fevereiro do ano passado, então fevereiro agora vai fazer um ano que está na procuradoria para a 194 

gente resolver os impasses da legalidade ou ilegalidade temos também a nossa conferência nacional de 195 

saúde da nossa etapa Estadual necessitamos que isso aconteça porque nós somos um exemplo para 196 

todo Brasil e sem o SUS o Brasil não vai adoramos que tenhamos o Gratão aqui. Ele disse muito bem 197 

gostei viu Gratão. Porque o Gratão já é conhecido da gente no controle social e disse que você vai 198 

exercer o papel de presidente de nosso secretário vai promover a igualdade e uma coisa que o Estado 199 

de São Paulo precisa fazer nesse sistema é criar a carreira do Trabalhador do SUS que o momento que 200 

criar a carreira do Trabalhador do SUS ele vai ter direitos e deveres e esses direitos e deveres vai estar 201 

regimentado com ascensão ou sem ascensão com parceria pública privada ou estatutário, mas o que 202 

nós precisamos é definitivamente dizer quem somos os trabalhadores do SUS porque é isso que nós 203 

necessitamos precisamos envolver a formação para que tenha trabalhador que possa dar essa qualidade 204 

que o senhor quer que aconteça na assistência. Gostaríamos também que essa secretaria passou tá 205 

passando por uma reforma desde 2015 que a reforma administrativa do Estado nós diminuímos as DRS 206 

e tentamos nós, que eu quero dizer a secretaria e o controle social que tem conselho a muito tempo 207 

aqui e a gente tem dentro do plano estadual de saúde a valorização do Trabalhador do estado e a gente 208 

tem uma mesa de negociação aqui que a gente gostaria de manter essa mesa de negociação para que se 209 

eu tomasse conhecimento de como é que isso funciona pro Estado e  temos alguns projetos como foi a 210 

valorização do médico em 2013 que isso começou em 2009 a reestruturação de todos os funcionários 211 

da secretaria de Estado então em 2007 reafirmou em 2009 conseguimos as 17 DRS  aí chegou na parte 212 

dos Servidores, e aí teve o projeto dos médicos que foi em 2013 votado na Assembleia em 2014 e agora 213 

recentemente teve dos dentistas e que é o PL de número 34, prontinho, que o novo Governador vetou 214 

esse projeto é do PSDB é um projeto que a gente compactua com ele porque necessitamos disso pra 215 

que trabalhamos corretamente e foi vetado e a justificativa foi que não tinha recursos a nossa 216 

secretaria. O Conselho Estadual na comissão de Confins verificamos qual é o valor que despende para 217 

servidor em termos do orçamento da secretaria de saúde que a função saúde tão quando nós fazemos o 218 

levantamento para 2019 que é orçamento que nós vamos tem lá que nós teremos 20 bilhões para 219 

secretaria trabalhar toda a saúde tanto servidora assistência e tudo mais e esse impacto do pl 34s é 220 

0,017 neste orçamento de 20 bilhões e é uma coisa que faz 14 anos que está em estudo porque a partir 221 

desse tem outros que estão na fila para poder reajustar e aí é o sistema de saúde com sua carreira do 222 

SUS contamos com senhor, inclusive vamos ter audiência para tentar quebrar o veto que é dentro da 223 

Assembleia Legislativa que só ela pode quebrar esse veto. Aí contamos com a perspicácia na comissão 224 

de saúde tá bom contando que você esteja presente no dia da audiência pública. Presidente Dr. José 225 

Henrique Germann: vou fazer algumas considerações do que vocês falaram muito rapidamente por que 226 

a gente acaba atrasando muito a reunião, mas dentro de que eu falei eu tenho duas vertentes não é 227 

Vertentes porque vertente eu já falei que são as três. Tem duas bases que a gente tem que trabalhar 228 

muito forte que é o seguinte uma é gestão de pessoas então quando a gente está falando em um cliente 229 

e eu também incluo o trabalhador na minha concepção aqui acho que talvez seja interessante a gente 230 

fazer algum destaque a respeito disso dentro desse nosso plano justamente talvez como uma questão 231 

até mais didática do que qualquer outra coisa porque ele está embutido na mesma situação, com 232 

relação aos servidores ainda nós tivemos ontem em Pariquera-Açu nós estamos aí com um alerta vamos 233 

dizer assim a respeito de febre amarela na região Vale do Ribeira tem três semanas que nós estamos 234 

trabalhando com afinco em cima disso em função de ter aumentado pouco número de casa hoje 235 

estamos com aproximadamente 20 poucos casos sendo 16 confirmados agora 16 confirmados são seis 236 

mortes entendi tem uma letalidade uma mortalidade muito alto né, então a gente precisa ficar muito 237 

em cima por causa disso. Vacina tem mas ainda existe uma cobertura vacinal na área pequena era de 238 

68% nós fizemos um aí foi com os trabalhadores os profissionais os servidores públicos locais foi feito 239 

tudo isso e nós conseguimos em 3 semanas vacinar 28 mil pessoas e levamos a cobertura vacinal de 68 240 
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para 78% e inda é para ser maior tem que chegar acima de 90% mas já foi um grande passo e vamos 241 

continuar nesse sentido só estou colocando isso por causa da questão do Servidor e a mesma coisa tem 242 

acontecido com relação à dengue do outro lado do estado que é Norte e Oeste ou Noroeste do Estado 243 

que é que não tem vacina enfim é outra (palavra inaudível) né que a gente tem que ter com relação 244 

principalmente da busca de nichos de mosquito, enfim, do entorno das casas, do entorno das escolas e 245 

agora o diabo do mosquito já está dentro das casas também então todo esse trabalho tem que estar 246 

dentro das casas existe dificuldade da gente entrar nas casas como qualquer lugar tem que se respeitar 247 

a privacidade das pessoas então se ela não quer que entra na casa não entra para fazer algum tipo de 248 

trabalho nesse sentido é então eu reitero essa questão do trabalhador e que ele não foi esquecido mas 249 

sim está incluído absolutamente dentro das nossas três vertentes da mesma forma que a gente faz 250 

assistência que seja Correta que seja satisfatória o trabalhador está embutido nisto então é digno da 251 

mesma forma, a segunda piso ou contra piso que a gente precisa ter aqui é a questão de inovação e 252 

tecnologia, que a gente junto com a gestão de pessoas chamou de inovação digital para ficar um nome 253 

mais fácil de trabalhar isso é porque as nossas comunicações entre os nossos clientes e a Secretaria e 254 

também entre os diversos usuários disso está na idade da pedra então  precisamos ter um esforço muito 255 

grande nesse sentido também para ver se a gente consegue trazer o usuário ou o cliente seja lá como 256 

quiser chamar para mais perto das nossas ações e que ele entenda aquilo que está acontecendo acho 257 

que o processo de comunicação têm três vertentes que tem que ser cumpridas, uma tem que existir um 258 

entendimento entre as partes a outra tem que existir um com uma compreensão entre as partes e a 259 

terceira tem que existir uma aceitação se essas três etapas não forem cumpridas a comunicação não 260 

acontece então eu acho que a questão de comunicação hoje entre o que recebe as nossas ações e o que 261 

nós fazemos é extremamente precária e parece que a questão digital pode ajudar nisso de forma 262 

bastante substancial. Secretario Executivo Belfari: agradece a fala do Presidente e ressalta a gente tem 263 

uma pauta bastante extensa durante as apresentações chegaram mais cinco conselheiros como a gente 264 

está sendo breve nesta apresentação só queria concluir isto, então temos o Conselheiro José Trindade, 265 

conselheira Maria Alessandra, Conselheiro Maxwell, Conselheiro Eduardo Filoni e Conselheira Sueli 266 

Stringari se quiserem num breve momento dirigir a palavra ao senhor presidente, por favor. Conselheira 267 

Maria Alessandra: represento aqui a cadeira da pessoa com deficiência eu espero que essa nova gestão 268 

do Conselho ela realmente foque naquilo que é pertinente ao conselho questões que não se referem ao 269 

conselho elas sejam tratadas na sua área de competência que eu acompanho esse conselho desde 2011 270 

e tem muita perda de tempo aqui com assunto que não pertence ao conselho em relação à pessoa com 271 

deficiência Infelizmente eu espero que isso mude agora no Brasil o dinheiro da pessoa com deficiência 272 

ele não é carimbado, ele sai do teto MAC. Se sobrar alguma coisa vai para deficiência. É um dinheiro que 273 

é difícil compor nas contas públicas quanto que realmente foi então quando vai o dinheiro para o 274 

município se sobrar aí vai para a questão da pessoa com deficiência, no caso é o estado de São Paulo em 275 

relação à deficiência intelectual os autistas têm uma ação civil pública desde 2001 que o Estado 276 

descumpre já foi transitado em julgado que não cabe mais recurso e é descumprida pelo Estado de São 277 

Paulo e as contas públicas a questão da assistência farmacêutica é uma questão que me afligem muito 278 

tá faltando o medicamento eu vou, constantemente, ali na Várzea do Carmo que a farmácia de alto 279 

custo então isso tem que ser prioridade então a gente tem que estabelecer prioridade Porque a partir 280 

do momento que o dinheiro é do Povo né eles entre aspas né patrão! Nosso patrão seria o povo porque 281 

o dinheiro vem do contribuinte e a gente não tá atendendo à demanda, então, isso tem que ser 282 

prioridade. Primeiro a saúde das pessoas e depois vem o resto se sobrar alguma coisa vai estabelecer 283 

prioridade tá? Outra coisa, esse conselho ele não tá paritário. Os usuários aqui eles estão em 284 

desvantagens e isso é o que mais caça conselho é a falta de paridade principalmente em relação aos 285 

usuários então os usuários aqui estão em desvantagem inclusive na votação e isso pra mim também me 286 

preocupa, obrigada. Conselheiro José Carlos: desejo muito sucesso na sua gestão eu sou representante 287 

gestor da Universidade da Unesp Universidade Estadual Paulista eu sou de Botucatu da Faculdade de 288 



                                 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

                                        GABINETE DO SECRETÁRIO 

                                   CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 
 

7 

 

Medicina do Hospital das Clínicas de Botucatu sou representante suplente onde a todos os conselheiros 289 

eu gostaria que se me permitisse aqui, também de entregar para o senhor um convite para inauguração 290 

de um prédio de ambulatórios será inaugurado agora no primeiro semestre a data a combinar com 291 

vossa senhoria esse ambulatório são mais de seis andares climatizados informatizados prontuário 292 

eletrônico e também uma novidade do Hospital das Clínicas dos pacientes conseguem ver seus exames 293 

consultas do seu celular então gostaria de entregar para o senhor e aí representando que o nosso 294 

superintendente que o Dr. André Balbi, e bom dia a todos um grande realizar mais uma vez sucesso a 295 

sua gestão. Conselheiro Maxwel: quero aproveitar o momento para passar um comunicado aqui a 296 

todos, bom dia secretário bom dia conselheiros e conselheiras, companheiros e companheiras, 297 

trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria Executiva do Conselho estou aproveitando esse momento 298 

para dizer que esta que é a minha última reunião no Conselho, estou deixando o conselho a minha 299 

companheira Ivanice, passará automaticamente para a titularidade e a Central Única dos Trabalhadores, 300 

no dia 7 agora de Fevereiro, estará reunida indicando um outro nome para a suplência então aproveito 301 

esse momento não vou poder ficar até o final, vim mais para poder fazer uma espécie de despedida dos 302 

companheiros e companheiras, dizer que foi um prazer trabalhar e atuar aqui com vocês e aí mais pra 303 

frente aí o futuro vai dizer como é que a gente vai retornar às atividades relacionadas a saúde, acabei 304 

não conseguindo colocar isso na pauta nós também não estou propondo só que a CISTT que este 305 

conselho autorizasse a CISTT a fazer um documento em relação ao Desastre que ocorreu agora neste 306 

mês, até porque a próxima reunião da CISTT é no dia 7 e para aprovar no conselho só aprovaria em abril 307 

né! Então, deixar essa solicitação para vocês aqui para os conselheiros e ver de repente essa 308 

sensibilidade de autorizar a CISTT dia 7 faça esse documento de manifestação em relação a esse 309 

desastre né que alguma coisa quando ela já é previsível já tem todo o indicio de quem vai acontecer isso 310 

não é desastre isso é um crime, obrigado a todos. Conselheiro Eduardo Filoni eu vejo também 311 

retrocesso na ação e  aproveito para agradecer em nome não é  da coordenação da comissão de 312 

políticas que eu estou aí atualmente, agradecer os conselheiros que tanto participaram das atividades 313 

em 2018 também aproveito para convidar a todos os demais conselheiros participantes das demais 314 

comissões a frequentarem as reuniões da comissão de políticas de saúde então propor pauta em 315 

conjunto sempre estamos à disposição eu em 2019 algumas reuniões que foram bastante produtivas 316 

porém eu tenho certeza que essa composição de reuniões conjuntas por parte de outras comissões vão 317 

somar positivamente quero também agradecer Conselheiro Jair que vem acompanhando ao lado dessa 318 

comissão de políticas, mais uma vez muito sucesso na gestão e bom dia a todos. Conselheira Sueli 319 

Stringari, segmento trabalhadores represento aqui o fórum das profissões Com fim saúde e vou 320 

aproveitar esse momento para solicitar ao Senhor um grande empenho nas condições de trabalho dos 321 

trabalhadores da Saúde, nos sabemos que não existe nenhum trabalho que não seja permeado por 322 

pessoas e se as pessoas não são devidamente valorizadas no seu trabalho dificilmente o resultado é 323 

positivo então em nome do fórum eu solicito seu empenho nesse sentido seja em quantidade seja em 324 

qualidade de serviço e desejo muito sucesso na sua administração. Dr. José Henrique Germann Ferreira, 325 

com relação ao que você acabou de colocar eu já fiz alguns comentários e depois se for o caso a gente 326 

reestabelecer com você aquilo que foi dito. Com relação a medicamentos de fato é uma prioridade é 327 

uma situação que me deixa um pouco indignado porque principalmente naquelas medicações de alto 328 

custo e obviamente de patologias ou raras ou de difícil tratamento pra  poder chamar dessa maneira é o 329 

que acontece é o ministério que nos transfere e esse medicamento nós transferimos para o terceiro e o 330 

terceiro distribui, quer dizer Secretaria de Saúde fica no meio do jogo ela não produz ela não compra e 331 

ela não distribui mas ela coordena então ela acaba tendo a responsabilidade de algo que ela não está 332 

fazendo a gestão especificamente ela faz uma gestão de supervisão como eu falei e hoje nós tivemos no 333 

Maria Zélia tem todo dia 1º uma fila de pessoas que querem os medicamentos de alto custo, são 334 

relacionados a casos psiquiátricos e aí por diante e hepatite também tratamentos de hepatite C agora 335 

no começo de Janeiro a última remessa que a gente recebeu dos medicamentos para Hepatite C vence 336 
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em fevereiro, acho que 20 de Fevereiro alguma coisa nesse sentido, então  ou seja você começa um 337 

tratamento e você não tem a certeza que você vai conseguir dar continuidade porque o remédio vai 338 

vencer o que você fica torcendo e aí é uma torcida mesmo é que chega uma nova remessa antes que 339 

termine aquela que vai vencer não sei se eu consegui explicar e nesse sentido se para o tratamento você 340 

também perde a possibilidade de renovação esse tratamento com aquele paciente então é uma 341 

situação que eu de fato não me sinto confortável nela porque eu não posso ter uma ação que seja muito 342 

efetiva, agora a tarde eu vou lá no Maria Zélia quero ver como é que é levar todo mundo relacionado ao 343 

problema nós estamos falando de  quatro pacientes tá bom que seja mas não tem importância vamos 344 

ver como é que é o sistema como é que tá o indo o processo e assim por diante mas eu gostaria de 345 

mudar alguma coisa aí que não tá muito bem arrumada dentro desse processo de distribuição de 346 

medicamentos de alto custo. Conselheiro Frederico Carbone: represento o segmento gestor aqui da 347 

Secretaria da Saúde eu fico lotado na Coordenação de Planejamento Saúde eu desejo sucesso e ao 348 

mesmo tempo as boas-vindas aqui na Secretária da Saúde e quero destacar senhor secretário que nós 349 

sempre buscamos aqui no conselho sempre uma situação de criticidade em relação ao conceito de 350 

assistência a saúde de uma forma participativa transparente sempre colocando do ponto de vista dos 351 

segmentos gestor todas as informações necessárias aos novos conselheiros né eu quero destacar que 352 

nesses anos todos a secretaria sempre se envolveu com todas as informações a disponibilidade dos 353 

técnicos para poder conversar com todos os conselheiros na medida do possível que surgisse uma 354 

questão importante de dúvida ou de esclarecimento é destacando que sempre ha uma transparência 355 

nessa nossa relação é um conselho x secretaria da saúde buscando sempre o bom entendimento e as 356 

soluções de maneira que comtempla a todos os anseios dos usuários do segmento gestor enfim todos 357 

que representam o SUS aqui no Estado de São Paulo Muito obrigado. Presidente Dr. José Henrique 358 

Germann Ferreira, quero fazer minha última intervenção aqui antes de dar continuidade do trabalho 359 

porque a final de contas já são 10:10 eu fiz uma agenda com ele e com secretário executivo do conselho 360 

para a gente se reunir toda semana para que a gente possa ir estabelecendo a pauta e porquê de mês e 361 

mês sinceramente com tudo que eu tenho para fazer eu vou me perder então não tenho como fazer 362 

isso com uma distância tão grande entre um assunto e outro então nesse sentido e alguns outros a 363 

gente está estabelecendo uma pauta semanal então isso também permeia para vocês alguma coisa 364 

nesse sentido tá bom. Secretario Executivo Belfari: senhores vamos ser breves nosso próximo item são 365 

os informes eu vou aproveitar já que o 1º informe é da Secretaria Executiva a questão das assinaturas a 366 

gente tem recebido muito documento os senhores têm se manifestado muito com o externo e 367 

colocando nas vossas assinaturas Conselho Estadual de Saúde o meu pedido é que coloca Conselheiro 368 

Estadual de Saúde quando a gente coloca conselho nós estamos falando pelo coletivo né enquanto isso 369 

não é deliberado ou discutido ele é manifestação do Conselheiro então só mudar a palavra de conselho 370 

para Conselheiro Estadual de Saúde tá que é uma condição inerente a todos os senhores perfeito 371 

quando a gente estiver se manifestando de acordo com o coletivo aí sim é o Conselho, aproveitando 372 

esta fala de coletivo e a fala que os senhores mesmos colocaram aqui durante o período já faço o 373 

pedido conselheira Kátia procure o conselheiro Eduardo Filoni que certamente enquanto coordenador 374 

da comissão de política ele tem muito a contribuir com a sua solicitação e o trabalho dos dois vai ser 375 

fundamental. As comissões, hoje, elas estão com umas dificuldades incríveis e muito simples de resolver 376 

que é falta de Conselheiro na gente vê todos os senhores com o mesmo empenho, mas a gente nota a 377 

suspensão de comissões por falta de Conselheiro a comissão ela é permanente ela tem o objetivo de 378 

subsidiar este coletivo e na hora do trabalho e na hora de uma discussão para o amadurecimento é uma 379 

discussão unilateral porque às vezes tem um conselheiro somente a gente não está avançando em 380 

muitas das nossas questões por falta de conselheiros nas comissões têm comissão com um único 381 

segmento tem comissão com único Conselheiro tem comissão que nem está ativa porque não tem 382 

Conselheiro, são comissões muito importantes para nossa jornada então é um pedido que a gente faz 383 

para que a gente tenha sucesso para que a gente possa realmente aproveitar toda a disposição do 384 
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Senhor secretário e senhor presidente do conselho é termos uma atuação importante neste conselho, 385 

temos aqui já no próximo informe a conselheira Ana Lúcia para falar da carta dos princípios, vamos 386 

lembrar algumas questões importantes a pauta de hoje era exatamente a pauta que nós tínhamos para 387 

o dia 21 de dezembro como não houve quórum ela automaticamente passou para data de hoje né este 388 

automático pode ser que algumas questões tenham perdido então toda a sua relevância ou pertinência 389 

do momento tempestividade nesse sentido eu gostaria de lembrar também hoje é primeira sexta-feira 390 

do mês de fevereiro os senhores estranham porque nossa reunião é na última sexta-feira do mês então 391 

nós estamos fazendo esta reunião referente ao mês de janeiro por conta do feriado da Capital na última 392 

sexta-feira do mês teremos novamente a nossa reunião ordinária quem eu tenho eu tenho seu informe 393 

aqui anotado e por um acaso já o próximo a conselheira Adriana tem uma solicitação para fazer 394 

referente ao congresso por favor conselheira. Conselheira Adriana: aqui a gente traz um convite para 395 

cada um dos conselheiros  relativo ao nosso trigésimo terceiro congresso do COSEMS em São Paulo no 396 

qual também fizemos um destaque por conta do Conferência Nacional inclusive o tema do nosso 397 

congresso ele dialoga com o tema da Conferência Nacional e também pensamos no momento que a 398 

gente pudesse propiciar aos conselheiros Estaduais os conselheiros municipais a participação no nosso 399 

congresso no qual não houvesse o ônus e nem necessidade de inscrição ele ocorrerá no dia 27 a 29 em 400 

Águas de Lindóia esse momento que aberto ao diálogo no qual nós temos aí o Conselho Nacional 401 

confirmou presença estará conosco nós teremos uma mesa de debate onde a centralidade será as teses 402 

do COSEMS do qual ela é extraída da nossa carta de Rio Claro e ela também tem vários pontos que 403 

dialoga com a temática da Conferência Nacional então é um momento muito importante, a gente 404 

entende a dificuldade da distância porém o convite é extensivo a todos os conselheiros a gente está 405 

fazendo um esforço também para que os conselhos municipais participem principalmente os que estão 406 

no entorno também lá que tem facilidade de acesso estão aqui estão os convites contamos com a 407 

presença de vocês lá para enriquecer esse momento na em fortalecer também as etapas que a gente 408 

tem pela frente muito obrigada. Conselheira Irene: representante do movimento popular o motivo de 409 

eu ter pedido os informes é porque a gente vem lutando desde o ano passado já a anos sobre as pró 410 

santa Casa e Santa casa sustentáveis e o prazo foi até dia 31 de dezembro e esse prazo foi que o senhor 411 

Davi Uip contava como Secretário pediu no Diário Oficial eu recorri vários meios para tentar ajudar 412 

Inclusive a Santa Casa do município de Pindamonhangaba que é ande eu venho residir e eles 413 

responderam para DRS que não iriam pagar os atrasos do pró santa casa e Santa Casa sustentáveis no 414 

qual todas as Santa Casa estão em dificuldades praticamente em vermelhos correndo risco de fechar a 415 

qualquer momento como muitas outras já fecharam então se o senhor presidente tiver alguma sugestão 416 

que possa estar ajudando as pró santa casa e Santa casa sustentável adquirir as verbas que foram 417 

deliberada por este pleno na época esses repasses não foi passado para a Santa Casa se puder arrumar 418 

alguma maneira que a gente possa resgatar isso para salvarmos alguma santa casa pelo menos e o 419 

segundo informe eu pedi com relação ao SAMU eu entrei no município de Pindamonhangaba por este 420 

conselho e pela secretaria do Estado contra a maneira que estava sendo imposta o SAMU no município 421 

de Pindamonhangaba como eu tinha dito entrei na polícia federal, também no Ministério Público e 422 

Ministério Estadual Federal também só que para desgosto da minha parte o tal Padre Afonso disse que 423 

esteve aqui na secretaria de saúde e eles deliberaram a CIR para funcionamento do SAMU de 424 

Pindamonhangaba da maneira que eles vindo para Guaratinguetá Então é só para a gente ter noção que 425 

como não estou dizendo o senhor que o senhor assumiu agora então provavelmente foi o outro 426 

secretário que saiu tendo esse papel que foi protocolado na secretaria daqui e no conselho foi levado 427 

para comissão de ética daqui o secretário não se deu trabalho de respeitar o trabalho da comissão de 428 

ética que estava analisando sobre o SAMU de Pindamonhangaba era só isso que eu gostaria de 429 

comunicar obrigada. Secretário Executivo Belfari agradece a fala da Conselheira e diz que é importante 430 

os registros até na minha condição de assessorar ao senhor presidente a questão que se coloca das 431 

santas casas a própria Federação das santas Casas dos hospitais filantrópicos como a comissão de 432 
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CONFIN tem visto, tem acompanhado e pode dar um retorno para a Conselheira e ou motivá-la a uma 433 

outra forma de manifestação eles conseguiram auxiliar e amadurecer a questão para trazer de forma 434 

este colegiado uma posição mais coletiva, Conselheira Irene ou que pelo menos eles digam as condições 435 

de conseguir retorno desses recursos para Santa Casa, Secretario executivo Belfari,  isso eu acho que a 436 

comissão tem como dar e acompanha o dia a dia. Esses documentos estão na comissão de? Das santas 437 

casas eu entrei aqui também pela secretaria do Estado fui ao Ministério Público só não consegui chegar 438 

ao governo, mas na época Dr. Francis estava fazendo campanha fomos até ele e protocolamos e 439 

entregamos em mãos esses documentos como entreguei na mão também no antigo secretário aqui 440 

também e o suplente dele estava com esses papéis em mãos para verificar com o governo como que 441 

faria para refazer esse repasse para os municípios, mas se precisar arrumo novamente os documentos. 442 

Secretário Executivo Belfari: bom a conselheira Ana flores em função até da carta do SUS tem uma 443 

proposta fazer e esta proposta é o momento agora senão a gente entra já para os instantes de pauta 444 

por favor conselheira. Conselheira Ana Flores havia encaminhado essa carta que nós estamos 445 

construindo finalizamos recentemente democraticamente através da frente em defesa do SUS então 446 

houve uma reunião em novembro cujo convite veio para coordenadora que vos fala aqui é o Conselho 447 

Estadual de Saúde e foi encaminhado para que eu viesse participar dessa reunião então estive 448 

participando, fizemos a princípio esta carta que foi encaminhada não só ao Conselho Estadual como ao 449 

Conselho Nacional com pedido de inclusão de pauta para que a gente pudesse lê-la mas também foi 450 

distribuída para os diversos movimentos sociais e inclusive alguns que nem estavam ainda assinando a 451 

princípio e aí a carta recebeu outras contribuições ela está melhor do que esta que esta na pasta de 452 

cada um em cada uma aqui então são duas propostas uma é que não seja como informe mas como 453 

inclusão de pauta porque também é um convite para que o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo 454 

seja signatário a esta carta então podemos até esperar a próxima reunião porque eu preciso estar 455 

apresentando a nova carta Caminhando com antecedência nova carta para este Conselho Estadual de 456 

Saúde. Secretário Executivo Belfari: se puder aguardar a próxima reunião plenária onde a gente possa 457 

fazer a divulgação adequada antes das inclusões eu acho que nenhum Conselheiro se oporia a esse 458 

pedido se o senhor presidente concordar um compromisso de que colocamos este novo conteúdo para 459 

uma próxima reunião. No primeiro item de pauta apresentação da minuta do regimento interno da 8ª 460 

conferência Estadual de Saúde 2019, eu gostaria de apresentar agora inclusive com um dos membros da 461 

comissão organizadora antes de passar para conselheira Neide Biscuola que é a coordenadora da 462 

comissão organizadora lembrar a todos os senhores que este Regimento ele não saiu da cartola nós 463 

pegamos o Regimento anterior fizemos algumas adaptações. Estas adaptações foram para uma consulta 464 

pública ele ficou publicado em diário oficial durante 30 dias sendo divulgado para que todos todas as 465 

sociedades que tivesse interesse numa manifestação que eu fizesse através de um e-mail que foi 466 

disponibilizado nós tivemos várias contribuições estas contribuições foram analisadas pela comissão 467 

organizadora a comissão organizadora aproveitou ao máximo tudo que podia sempre observando que a 468 

transparência que a contribuição elas seriam todas de relevância e importância feito estas inclusões 469 

levamos no dia 18 deste mês a uma audiência pública esta audiência pública foi feito aqui no auditório 470 

José Ademar no prédio da Doutor Arnaldo com uma participação bastante grande da sociedade 471 

representantes de vários segmentos com muitas sugestões é nós eu digo nós comissão organizadora 472 

analisou item por item das contribuições ali realizadas a comissão observou e procurou novamente 473 

incluir todas as questões que foram sugeridas é feito esse trabalho então nós trazemos a este conselho 474 

para que este colegiado fizesse a sua análise e aprovação do nosso Regimento, lógico que todos os 475 

senhores podem fazer de imediato alguma contribuição uma fala alguma manifestação que entender 476 

lembrando que o grande momento de uma Conferência estadual de saúde é subsidiar o plano estadual 477 

de saúde Isto é o principal motivo de se realizar uma Conferência estadual É lógico e é importante 478 

lembrarmos que vivemos numa democracia representativa e numa República Federativa o que a união 479 

faz E no caso representado pelo Ministério da Saúde Conselho Nacional de saúde é altamente 480 



                                 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

                                        GABINETE DO SECRETÁRIO 

                                   CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 
 

11 

 

importante e altamente estruturante para as nossas discussões foi então que o Conselho Estadual de 481 

Saúde resolveu apoiar aquele conteúdo e não deixar de observar qualquer momento o que estava 482 

sendo colocado pelo Conselho Nacional mas colocando algumas questões, alguns olhares pertinentes ao 483 

estado de São Paulo. E esse tem que traduzir os nossos 645 municípios e toda nossa sociedade através 484 

das reuniões plenárias dos movimentos livres e tudo isso foi tentado a comissão organizadora tentou E 485 

realmente trabalhou arduamente para que tudo isso acontecesse da melhor forma possível lembrando 486 

também no outro aspecto relevante e que a gente não teve oportunidade de discutir ainda com a nova 487 

gestão e eu sei que é uma dificuldade até pela fala de hoje de manhã do senhor presidente e dos 488 

senhores conselheiros né o quão importante é a saúde da população, o quão importante é sabermos 489 

gastar bem, o quão importante é sermos eficientes e atender a todas estas questões que foram 490 

colocadas de início a segurança, assistência, a eficiência dos serviços e isto implica em recursos 491 

financeiros para que tudo isso aconteça a gente fez um desenho idealizando tudo isto tentando enxugar 492 

algumas questões e outras questões ainda podem ser revistas para que tenhamos todo um coletivo 493 

atendido foi com esta alma que a comissão trabalhou e tem trabalhado para que o senhor estiver sem 494 

esta minuta e pudéssemos estar discutindo eu passo então a palavra a comissão organizadora através 495 

de sua presidente que pode socializar com os demais membros a condução desta aprovação por favor 496 

conselheira Neide. Conselheira Neide a princípio a gente optou para que a gente lesse esse Regimento 497 

porque uma das diferenças das outras conferir se nós não Voltaremos o Regimento no início da 498 

conferência a experiência nossa de botar o Regimento no início das conferências não funcionou, não 499 

teve produtividade então nós agrupamos o funcionamento do ato em si com o regulamento do ato esse 500 

é o nosso Regimento associado com o regulamento como iremos funcionar lá então como tá escrito que 501 

a gente vai distribuir isso a todos os conselhos municipais de saúde ter a consciência de como tirarão 502 

seus Delegados para chegar à Conferência estadual porque na Conferência estadual nós não tiramos 503 

Delegados eles vem dos Municípios e vem das nossas regionais e efetivas nas macrorregionais e 504 

indicação para o Nacional também é nesse espaço que será referendado se ele cumpriu todas as etapas 505 

para ir para Nacional então nós fizemos um Regimento com regulamento junto para que se ficasse mais 506 

fácil tivéssemos condições de termos a discussão dos documentos em si que aos nossos princípios que a 507 

gente quer que nossos SUS aconteça. Leitura do regimento da oitava conferência Estadual de Saúde 508 

2019. Secretário Executivo Belfari o conselheiro Mauri tem uma questão de ordem que seja feita. 509 

Conselheiro Mauri Fora esse Regimento após a reunião da comissão foi enviado aos conselheiros logo 510 

no dia seguinte não é isso logo no dia seguinte somente com a pauta exatamente  511 

uma sugestão em vez de ao invés de ler todo Regimento porque enfim e todo mundo vai querer fazer 512 

destaque de repente não há necessidade perguntar se algum Conselheiro gostaria de fazer porque hoje 513 

eu ia direto exatamente naquele artigo naquele ponto específico que o conselheiro queria destacar  514 

eu Solicito que se alguém tem algum na sequência iniciando de comer se tem alguma destaque que já 515 

pronuncia A gente já vai direto nos destaques sem leitura. Secretario Executivo Belfari só reforçando a 516 

fala do Conselheiro Mauri, então a comissão na última reunião realizada na segunda-feira 28 e 517 

terminado a reunião a secretaria executiva Já lançou ao conhecimento de todos os conselheiros 518 

juntamente com a pauta de hoje o documento que você tem no na pasta tá então foi dado 519 

regimentalmente os prazos previstos e espero que todos tenham vida e possam se manifestar antes de 520 

passar a palavra então senhores conselheiros, a Conselheira Ivonildes. Conselheira nós tivemos esse 521 

cuidado como começou a Comissão organizadora a solicitar a secretaria que mandasse. Era isso que eu 522 

gostaria de dizer, foi mandado aguardarmos alguns pareceres que não veio então isso nos dá a 523 

oportunidade de dizer e seguir o que o conselheiro Mauri  falou, que é seguir se houver algum destaque 524 

é porque eu acredito que se houver vai ser muito pouco porque nós já tivemos a oportunidade de 30 525 

dias em consulta pública audiência e mandado para os conselheiros em seguida da reunião então eu 526 

acredito que não devemos ter tantos pareceres assim tantos destaques assim eu passo a palavra para 527 

Conselheira Neide para que ela possa conduzir isso e ver qual é o destaque se houver algum Obrigado. 528 
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Conselheira Neide: O Conselho Nacional mudou o pedaço da resolução que diz da Etapa Municipal 529 

também foi mandado primeiro comissão organizadora e isso não foi incorporado no Regimento que a 530 

gente já tinha passado a data da reunião Esse é necessário ler que muda o artigo 6º que está dentro do 531 

Regimento que isso veio posterior a nossa reunião. Secretario Executivo Belfari só em nível de 532 

esclarecimento a Nacional mudou nós tínhamos dúvidas como seria a comunicação entre o município e 533 

o Conselho Nacional nos formalizamos essa consulta e eles nos informaram o passo a passo de como 534 

proceder as informações e é isso como ele tem um valor de Regimento nós estamos incluindo a 535 

orientação feita pela Assessoria Técnica do Conselho Nacional que a conselheira Neide vai proceder a 536 

leitura agora. Conselheira Ana Flores: eu entrei em período de férias eu ainda não tive a oportunidade 537 

de ler o conteúdo na íntegra acho que aqui pelo que eu escutei aqui por perto de mim tem mais pessoas 538 

nessa situação então fica difícil a gente participar se não for feita a leitura embora eu reconheça o 539 

trabalho, mas já estou deixando claro que às vezes provavelmente vou ter que me abster das votações 540 

porque não estou preparada se não for feita a leitura. Conselheira Maria Isabel: minhas considerações 541 

realmente diante do que até a Ana comentou porque eu também verifiquei várias pessoas não leram já 542 

começou também problema na própria audiência em que era um documento mostrado E outro que foi 543 

recebido Então eu acho que o importante ler para ver se houve realmente modificações ou não Eu 544 

também não li também teria que me abster agora também se quiserem podemos colocar em votação a 545 

leitura ou não do documento é a minha sugestão. Conselheira Neide usando o argumento que a Isabel 546 

usou que o pessoal não sabia, mas na audiência pública Isabel, foi feito exatamente aquilo que foi 547 

publicado no Diário Oficial o momento de tornar público isso seria Na audiência pública e mesmo assim 548 

este que está na mão de vocês já tem uma outra resposta que nós ficamos de fazer consulta ao 549 

Conselho Nacional sobre o processo das etapas e sobretudo isso, não esse artigo que eu vou ler já não é 550 

mais o mesmo que está no Regimento, portanto eu acho que após aprovação de Regimento ele vai ser 551 

modificado algumas vezes cada hoje nós temos pelo Nacional 30 dias para mandar a lista de Delegados 552 

nacionais e isso não modificou e mudou a data e dava a data correta então isso também uma outra 553 

coisa que possivelmente dentro das Regimento. Então nós não podemos ficar nesses por menores mas 554 

Se colocarmos a votação se a maioria quiser que leia vamos ler não tem problema nenhum por favor 555 

coloca em votação se querem que leia ou votar no Mauri vamos lá vamos lá nós temos duas 556 

possibilidades foi feita como é que vai resolver as regionais e as macros São Paulo já vai acontecer 557 

Conselheiro o conteúdo é o mesmo desde o começo que muda é a data a forma não mudou e a gente 558 

teve algumas questionamentos municipais por escrito de alguns municípios solicitando como fazê-los E 559 

aí nosso informamos o Nacional Plus não tenho todas as respostas e aí ele nos respondeu tem outras 560 

consultas que ainda virão que é de forma de fazer não é de conteúdo então assim não interfere na 561 

nossa continuidade por favor. Conselheira Adriana em relação a que faz parte aqui da comissão não tem 562 

conseguido participar por sobreposição de agenda segunda-feira foi o meu último dia de mini-férias e aí 563 

a gente tem uma dúvida até porque os municípios eles já estão fazendo já estão com datas já agendados 564 

realmente o eixo, os eixos da nacional ela tem uma descrição de três eixos e estadual tá procurando 565 

outro serviço tá dando um certo conflito nos municípios do entendimento de que fazer os  eixos da 566 

nacional porque é o que já tem e aí o estado na etapa Estadual tá vindo com outra proposta de eixos 567 

está criando uma certa confusão na elaboração e dos municípios que já estão vários com as agendas já 568 

fechada e precisa também elaborar o material. Então acho que isso vai ser questionado aqui no 569 

Conselho Estadual eu acho que esse é um ponto importante para a gente orientar como que vai ser 570 

município perguntar que que é que a gente vai responder. Secretário Executivo Belfari eu queria 571 

esclarecer algumas questões que acho que são fundamentais e até para o entendimento de todos, 572 

algumas necessidades ao alguma uma grande parte da urgência de aprovação deste Regimento é a 573 

questão da operacionalização é Nossa Secretaria de Estado da Saúde ela só pode operacionalizar o que 574 

está decidido pelo coletivo vai fazer de qual forma onde porque quando eu lícito qualquer coisa eu 575 

tenho que licitar se eu preciso de um ou dez equipamentos se eu preciso de uma ou oito salas Então e o 576 
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Regimento ele prever tudo isto então toda ação que é desenvolvida ao longo destes meses se nós temos 577 

um período muito curto vou lhe ser sincero eu estou preocupado com o tempo porque a lei, ela não 578 

quer saber da minha urgência ela quer saber dos prazos a serem cumpridos, então esta é a dificuldade e 579 

é o empenho de todos da comissão de agilizar ter um Regimento aprovado até mesmo se depois houve 580 

necessidade de um reajuste nós trazemos aos senhores analisam né como uma questão aí de orientação 581 

de como informar ao Conselho Nacional mas são de uma importância menor né ao passo que as outras 582 

questões já estão definidas outra questão que a conselheira Adriana coloca aí foi bastante debatido foi 583 

bastante questionada para a comissão organizadora é a questão da temática matemática senhores e eu 584 

tenho impressão que muitos não conseguiram ler o que propõe a comissão organizadora da oitava 585 

conferência Estadual de Saúde porque ela simplesmente tem todos os eixos da conferência nacional O 586 

tema é o mesmo da conferência nacional escrito de uma forma buscando atender a necessidade nós 587 

temos por obrigação de conseguir ou efetivar uma conferência para atender ao estado de São Paulo 588 

atender ao estado de São Paulo de forma a contribuir para o nosso plano estadual de saúde do próximo 589 

quadriênio a gente não pode esquecer questões específicas nossa se a gente faz um movimento todo 590 

que foi um grande avanço para São Paulo de ouvir a sociedade lá de baixo ouvir a base indo as regionais 591 

macrorregionais que conteúdo eles têm a informar além do que está previsto é isto que a gente está 592 

buscando quando se propõe então discutir o direito à saúde a gente tá discutindo direito à saúde está 593 

discutindo também com o auxílio e orientação de quem realmente escreveu isto a comissão 594 

organizadora foi atrás por exemplo da doutora Sueli Dallari o que nós temos a contribuir numa 595 

discussão para o direito à saúde ela foi categórica falta disciplinar O que é direito, e é uma ferida 596 

importante enquanto o estado e quando fala estado não só é o ente Federado mas o estado não 597 

disciplinar o que ele quer por direito, até onde vai este direito a gente não consegue fica esta 598 

dificuldade gente o que é melhor para disciplinar o direito é ouvir a sua cidade seu princípio do Direito 599 

Romano que que é cidadão  então a gente está indo na base, para que os conselheiros tenham 600 

consciência a possibilidade de votar e assim todos os itens da o financiamento estamos discutindo, a 601 

consolidação do SUS nós estamos discutindo, a resistência frente ou o olhar está sendo contributivo Tá 602 

estamos só incluindo a questão da participação social. Conselheira Adriana entendi tudo que você falou 603 

concordo plenamente né a gente tem que falar das nossas propostas porém essa dificuldade ela vai ter 604 

ela vai ser muito recorrente aqui no Conselho Estadual sugiro que a secretaria executiva Já deixa uma 605 

resposta padrão aqui para começar a organizar toda para que o conselho está uma resposta padrão 606 

sobre isso que ele acabou de responder tá porque só porque isso vai acontecendo,  concordo com você 607 

em tudo só realmente para nos subsidiária e todos ficarem tranquilos né porque somos acessados por 608 

esse por essa questão. Secretário Executivo Belfari o documento orientador Claro Estado de São Paulo 609 

para ver essa orientação Extra clarear este esta estão aqui para nossa comum é bom clarear o 610 

conselheiro Gimenez que está acompanhando a relatoria com mais cuidado mas mais próximo ele tem 611 

realmente colocado isso sempre e a gente tá só não concluiu por conta de decisão deste colegiado 612 

mesmo a questão é que eu vejo é a leitura ou não leitura do Regimento Qual presente posso colocar em 613 

votação em regime de votação quem está de acordo com a leitura do regimento da minuta de 614 

Regimento para oitava conferência Estadual de Saúde 2019 por favor levante seu crachá 14 votos a 615 

favor da Leitura aos lá vamos que vamos no ritual completo algum contra algum voto contra por favor 616 

Neide 8 votos contra alguma abstenção nenhuma abstenção então vamos ler o Regimento aprovada a 617 

leitura. Conselheiro Marcelo Gratão tem uma questão de ordem, por favor, gostaria de fazer uma 618 

colocação. Aqui nós temos mais de 25 destaques que foram feitos E se nós gostarmos 10 minutos e a 619 

gente vai gastar mais do que isso para cada destaque a gente vai ficar aqui 4 horas discutindo eu não sei 620 

se isso é possível ver regulamento que os conselheiros que fizeram os destaques fossem colocados lá na 621 

comissão e os destaques foram discutidos lá e conceituado na comissão a partir daí volta para esse 622 

plenário e nós Voltaremos àquilo que foi consensuado lá na comissão e uma de uma maneira muito 623 

mais rápida e produtiva a gente não vai sair daqui hoje. Conselheira Neide: seria muita responsabilidade 624 



                                 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

                                        GABINETE DO SECRETÁRIO 

                                   CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

 
 

14 

 

a comissão já organizou responsabilidade de aglutinar tudo que ficou em audiência pública e ouvimos 625 

aqui hoje que aquele dia começou sem tomar conhecimento não é não é fácil não é fácil e audiência 626 

pública esperando a favor e vai ter atenção no que a conselheira tem falado Porque é importante são 627 

dados da construção deste Regimento, quando a gente voltou aqui no pleno que nós devemos fazer 628 

consulta pública e nós devemos fazer audiência pública isso foi botado aqui no pleno a gente cumpriu 629 

com tudo isso a gente sabe construir um produto para dar primeiro Na audiência pública segundo na 630 

consulta pública e a responsabilidade no pleno aquele dia ficou da comissão organizadora acatar todas 631 

as sugestões e agregar naquilo que foi publicado que foi publicizado o que era para todo mundo tomar 632 

conhecimento não só Conselheiro e sem a sociedade civil organizada para dar sugestão então assim é a 633 

sugestão que você tá agora eu não gostaria nem de colocar em votação por que não é possível a 634 

comissão organizadora chamar para ela essa responsabilidade a responsabilidade é coletiva e tem que 635 

terminar isso aqui hoje porque além disso nós não temos um outro dia a gente já vem aqui 636 

semanalmente às segundas-feiras fazer esse trabalho e nós não temos mais tempo para isso porque a 637 

licitação tem que ir para rua e se a gente não for para Rua não vai dar para a gente dizer amanhã que a 638 

gente não construiu diretrizes para o nosso plano estadual que a gente não construiu diretrizes e nem 639 

construiu condições de acontecer nossa conferência. Conselheira Irene uma sugestão, Ana flores como 640 

ela pediu mais destaque por que já não vamos direto não todos os destaques da Ana Flores de repente 641 

o resto já estava sendo contemplado nos destaques dela. Secretario Executivo Belfari é que tem 642 

destaques mas assim ela não comece abrir o pessoal só para quem pediu. Secretario Executivo Belfari o 643 

que a conselheira tem colocado é importante quem pediu destaque só ele falar que senão a gente 644 

começa a polemizar e pelo que a gente tem observado grande parte dos destaques já foram exercícios 645 

de outros regimentos não são específicos deste tá a gente vê como disse a conselheira Neide a gente 646 

não foi assim tão leviano de inventar coisa a gente buscou com várias pessoas buscou com o histórico de 647 

todos os regimentos que aqui passaram das nossas experiências anteriores tá então a gente ouve 648 

brevemente somente Quem fez o destaque a comissão organizadora muito breve defende o porquê que 649 

isto é colocada que a gente coloca em votação, o conselheiro Mauri tem uma questão de ordem vamos 650 

ouvir para poder dar prosseguimento. Conselheiro Mauri Neide comunicou que precisa sair meio-dia eu 651 

preciso sair ao meio-dia também qual o quórum que nós temos atual se com a nossa saída se vai ter 652 

ainda quórum para votação do Regimento. Conselheira Ana flores eu preciso levar vamos lá então é 653 

pessoal aos destaques foi no intuito de contribuir com a construção já justifiquei o porquê das não 654 

participações Mas mesmo que não estivesse de férias não poderia ter vindo da questão financeira que 655 

estamos recebendo ainda em atraso as nossas vidas ao Conselho Estadual de Saúde o artigo 2º trata da 656 

temática e do Sub eixos e ele não está em harmonia com o tema e o Sub eixos da conferência nacional 657 

de saúde isso por si só já traz um descontentamento os municípios já estão comentando isso já estão 658 

sabendo já estão comentando isso com o intuito de colaborar com essa construção é para nós possamos 659 

evitar muitas coisas que aconteceram na última Conferência estadual de saúde tá lembrando que o 660 

pleno É soberano e mesmo que nós decidirmos Aqui aprovarmos se chegar lá eles quiserem ver o 661 

Regimento nós vamos ter que ler o Regimento tá isso já foi dessa mesma forma construída 662 

anteriormente mas porquê, porque precisa de dar esse espaço para essa construção então uma das 663 

coisas que eu tenho certeza que já vai dar problema nos municípios essa desarmonia o tema nacional e 664 

os eixos estão de uma forma e o sistema então tem coisas que tem que ser igualzinho nacional e é esse 665 

item aqui eu defendo estou defendendo, que tem que ser igual a temática do Nacional não pode ter 666 

essa desarmonia tá ok obrigado conselheira.  Conselheira Neide por favor eu gostaria que você 667 

entendesse a seguinte não tinha o nosso Regimento na consulta pública agenda 2030 não tinha isso é 668 

uma coisa dela como é que nós vamos discutir a nossa agenda se não sabemos o papel do estado como 669 

disciplinador e comentador do direito à saúde. Como é que a gente entende que o nosso estado vai 670 

fazer o documento orientador da nacional ele tem dois pilares ele tá atacando o SUS literalmente como 671 

é que a gente consegue um estado como esse dinheiro para fortalecer Sistema Único Neste País, 672 
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primeira coisa é saber o qual o papel do estado o estado hoje cuida da média e alta complexidade e 673 

enxuga gelo Quando é que a gente vai dizer que esse estado tem que estar na atenção básica lá no 674 

município ajudando Então se a gente não entender a assertividade dessa conferência nós vamos perder 675 

o SUS então te disser descer do papel eu sei que é difícil interpretar, interpretação é muito ruim mas 676 

também não dá para dizer que a senhora a materialização e a garantia do acesso às ações e serviços vai 677 

dar em função da Democracia participativa e isto é muito pouco para população a população tem que 678 

cobrar mais e ela cobrando mais e nós não aprovamos nosso relatório porque o nosso estado ficou 679 

subjetivo e não entrou na Nossas ações e deixou coisa desejar como falta de remédio como não ter as 680 

ações Ana nós ficarmos nos filosofando Desculpa minha interpretação de ficarmos filosofando quando 681 

que Nacional tá fazendo falando em termos de rendimento vamos continuar na rabeira de qualquer 682 

processo porque assim outra coisa que a gente colocou a resistência do suplente as formas restritiva de 683 

financiamento isso é contra a emenda 95 a gente vai discutir emenda 95 de uma forma mais pró ativa 684 

nós não queremos isso nós precisamos se não vai quebrar 95 mas pelo menos você define o que é que 685 

você vai fazer com isso porque 95 não é possível entrar nesse sentido que a gente tentou e quando sair 686 

o nosso documento orientador não vai ser nada diferente que eu tive a comissão organizadora leu o 687 

documento orientador da nacional linha por linha para poder colocar título no nosso para poder 688 

conseguir contribuir com diretrizes para que o estado possa fazer nós não aprovamos a regulação do 689 

estado se a gente não tratar a regionalização com essa participação, cidadania, ética, direitos e deveres 690 

a gente não vai conseguir mudar o Clóvis e a gente tem sérios problemas o próximo e aí a gente tem que 691 

fazer o que entrar na discussão política da coisa para ter a nossa assertividade eu entendi que a gente 692 

fazendo desse jeito melhoraria e não ficaríamos só sabe o estado é cômodo nosso estado é rico nosso 693 

estado tem condições de fazer nosso estado é o único que não deve e aí nós estamos nessa confusão 694 

quem tá sendo prejudicado é a população. a única conselheira mas a gente combinou agora no início 695 

que seria feito uma fala breve a comissão organizadora faria o seu ponto de vista colocaríamos em 696 

processo de votação  só um minutinho eu acho que assim todos leram ali tá ali para ler eu só quero ler o 697 

que fala o artigo segundo da nacional que ela temática  porque como eu disse a ele pode acreditar 698 

manutenção do artigo segundo da forma que está colocada por favor levanta seu crachá quantos votos 699 

16 votos a favor alguma abstenção uma atenção algum voto contra um voto contra então a manutenção 700 

da temática proposta pela a minuta do documento segundo destaque Lembrando que o SUS é 701 

democracia segundo destaque é o inciso 4º do artigo 3º somente serão construídas diretrizes das etapas 702 

regionais e ou macrorregionais é isso aqui também tem dado polêmicas nas conferências e Acho que 703 

todos aqui que já participaram percebe que há um amadurecimento você participa de uma primeira 704 

etapa que a Municipal depois você vai jornal quando você chega na Nacional né muitas propostas se 705 

perdem e aí as pessoas não têm oportunidade de elaborar uma nova uma proposta melhor então 706 

muitas vezes a gente passa por todos esses processos a um gasto né que a gente sabe um gasto público 707 

e o resultado é pobre né então a oportunidade para pessoa que passou por todas as etapas chegar lá no 708 

final e ainda conseguir fazer uma proposta que muitas vezes é melhor do que todas então eu defendo 709 

que aqui fica aberto para novas propostas no final não sejam só na etapa Regional regionais e 710 

macrorregionais ainda vejam bem ainda mais com o tema diferente porque o município às vezes não vai 711 

fazer dessa forma as vezes até vai contemplar esse também mas também vai contemplar o outro então 712 

pode ter muitas discordâncias e aí a gente ter um resultado para resultado empobrecido uma proposta 713 

as novas a sua foi feita a sua manifestação. Conselheira Ivonildes nós estamos Como disse Ana 714 

amadurecidos amadurecendo a maneira de fazer conferência então nós estamos indo para oitava 715 

conferência Estadual Estamos indo para 8ª+8 a 16ª Nacional consegui entender são conferir aproveitar o 716 

que já foi feito se não são contemplarmos os nossos municípios dentro das regionais ou da 717 

Macrorregionais a gente vai ter uma perda muito grande é isso que tem sido feito nós vamos para 718 

Municipal, Macrorregional, Estadual Nacional e todas elas nós fazemos propostas nós mudamos agora 719 

nós dizemos que vamos fazer diretrizes para que a gente consiga aproveitar, eu participo de Conferência 720 
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muito tempo e posso dizer, desde quando eu participo é eu encontro propostas iguais na terceira, na 721 

segunda, na primeira, na sétima então acredito eu que seja diretrizes e que tenhamos que aproveitar 722 

muito os municípios, as diretrizes que venha da macrorregionais e dos Municípios os quais estão 723 

trabalhando muito Estou falando isso todos sabem que eu estou como conselheira Municipal e faço 724 

parte da organização nós tivemos um trabalho muito grande no Regimento do Município de São Paulo 725 

para que nós aproveitemos tudo que já foi feito até agora. Secretario Executivo Belfari em regime de 726 

votação quem está de acordo com a manutenção do parágrafo quarto por favor levante seu crachá se 727 

19 votos a favor algum voto contra 2 dos votos contra alguma intenção nenhuma aprovado na forma 728 

que está, próximo destaque artigo quinto por favor conselheira Ana flores.2 40 Conselheira Ana Flores, a 729 

questão do deslocamento “responsabilidade pela realização das etapas regionais será do governo 730 

Estado de São Paulo com responsabilidade das despesas solidária dos Municípios” eu sugiro que seja 731 

suprimido “movimentos e entidades” a responsabilidade ao meu ver e a das outras conferências que 732 

inclusive nós já realizamos são das secretarias de saúde dos Municípios dos respectivos conselhos 733 

quando isso não acontece e a gente deixando isso assegurado é uma força que a pessoa tem para lutar 734 

para conseguir chegar na conferência quando isso acontece talvez o movimento se tiver recurso virão 735 

senão não virão isso vai implicar lá na frente ainda Daí ele não consegue chegar na para pegar o voo 736 

aéreo e ainda tem um artigo lá na frente fala isso E ainda vai ter que arcar com a passagem porque o seu 737 

município não mandou ele até lá né Então para mim Tira aqui movimentos e entidades E aí tem vários 738 

artigos que eu destaquei Por conta desses dois aqui movimentos e entidades que os movimentos e 739 

entidades automaticamente serão solidários. Conselheiro Mauri plenamente compreensível né porque 740 

você tá colocando mas essas entidades esses movimentos é aquela que a Nacional está destacando que 741 

são os movimentos livres que vai direto para Nacional então é de responsabilidade e parece que tem 742 

que juntar 3 vezes mais o número de Delegados da Estadual para poder eleger na nacional. Então essa 743 

preocupação nova inclusive que a conferência nacional trouxe para essa conferência então eu de 744 

responsabilidade desses movimentos fazer a sua a sua articulação e enviar esse eleito para Estadual 745 

como para Brasília na verdade nem precisava no primeiro passar pelo Estado a gente trouxe para nós 746 

também participar do estado para depois ir pra Nacional então é de responsabilidade desses 747 

movimentos e fazer sua articulação e levarem esse eleito já que esse numero é grande pra poder tirar 748 

um. Conselheira Neide Você se esqueceu que esse artigo do Nacional esta incluso com os nossos 749 

Delegados para Nacionais e como é que a gente vai pagar essa passagem se a gente não souber que ele 750 

tá vindo e a obrigação de chegar em Brasília é pelo Estado está dentro do nosso 460 Delegados Então 751 

minimamente a gente tentou e por isso que a credenciamento direto no ces e aí quem vai dizer se pode 752 

ou não interessa ou nacional e nós vamos acatar o que eles trouxeram para cá. Conselheira Maria Isabel 753 

então a questão desses movimentos e entidades deveria ser melhor explicitado porque surgem dúvidas 754 

quando se almoça entidade vai pagar ou não como já alguns estão perguntando aqui por isso que eu 755 

acho que deveria ou retirar isso ou explicar melhor nesse artigo. Secretario Executivo Belfari já foi já foi 756 

colocado em regime de votação e as orientações serão feitas por nota técnica de modo formal pela 757 

comissão ou subcomissões próximo destaque então é artigo 8º artigo oitavo parágrafo. Conselheira 758 

Irene nesse artigo Eu só fiquei na dúvida com relação abranger bem como o relatório com até 5 dias 759 

úteis mas aqui não tá especificando de que maneira seria esse relatório que O Delegado teria que tá 760 

fazendo que tipo de relatório e esse que eles têm que tá apresentando. Dr. José Henrique seguinte da 761 

minha agenda estava colocado aqui das 9 horas meio-dia Como eu disse para vocês eu vou lá no Maria 762 

Zélia e toque o deslocamento tem alguns documentos para assinar vou precisar sair agora que eu tenho 763 

que chegar lá às 13 horas só me despedir pedir desculpa pela problema aqui da agenda a próxima vez a 764 

gente faz do jeito que tem que ser feito tá bom Obrigado. Conselheira Ivonildes então o relatório que foi 765 

referido em destaque toda conferência em qualquer Instância plenária tem que ser encaminhado para 766 

nós da do estado o relatório Como é feito o relatório comissão organizadora manda todos os delegados 767 

todos os suplentes e o que aconteceu as diretrizes aprovadas e o que mais aconteceu naquela 768 
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conferência isso é norma é padrão todas as conferências aprenda áreas e tudo o que é o corre para 769 

conferência precisa ser é descrito e a gente chama de relatório. Conselheira Neide esclarece a duvida da 770 

conselheira Irene, assim o relatório da conferência Municipal do seu município vai participar na regional 771 

x ou Y na macro Regional e esse relatório do seu município você vai discutir lá esse produto da discussão 772 

deste coletivo que vai gerar um relatório não ela já ela tório da Municipal relatório de uma etapa 773 

Regional ou macrorregional. Secretario Executivo Belfari esclarecido colocamos em processo de votação 774 

manutenção então do parágrafo 1º quem está de acordo por favor levante seus crachás: 20 votos a 775 

favor; alguma abstenção? voto contra? aprovado a manutenção. Esse segundo eu vou fazer uma 776 

sugestão que a interpretação de texto que está confusa pela forma. Então quando você ler aqui os 777 

responsáveis pela articulação e coordenação regional serão os CDQ centro de desenvolvimento e 778 

qualificação para o SUS do respectivo Departamento Regional de Saúde DRS já puxaria aqui depois o 779 

DRS O que vem no final junto aos conselhos de saúde naquele território tá porque foi até o fim do 780 

destaque pela interpretação de texto no começo eu nem vi o conselho aqui  então já traz junto tá junto 781 

ali é só mudar “deverão construir uma comissão organizadora” não muda o conteúdo. Secretario 782 

Executivo Belfari feito a manifestação, as duas manifestações, da comissão organizadora e da 783 

conselheira que fez o destaque eu coloco em regime de votação quem está de acordo com a 784 

manutenção levante seus crachás a não se perder essa proposta aí automaticamente a proposta da 785 

conselheira está valendo quem está de acordo com a manutenção por favor levante seu crachás, quem 786 

está contra manutenção do artigo, 21 votos a favor, aprovado a sugestão da conselheira Ana flores. 787 

Conselheira Ana Flores o parágrafo 3º né tá dizendo o “deslocamento dos Delegados eleitos para as 788 

etapas regionais e a macrorregionais será de responsabilidade dos respectivos municípios de origem 789 

movimentos e entidades” então a sugestão é para retirar “movimentos e entidades” porque nossas 790 

pessoas não vão chegar na minha região não chega nem na regional porque muitos mora em 791 

assentamentos então você tá que você quer que a população vulnerável participar mas né você quer 792 

jogar a responsabilidade para o movimento o movimento não tem dinheiro não tem verba não tem nem 793 

como se deslocar muitas vezes nem para vir fazer o atendimento de saúde que sabe uma conferência 794 

para nós queremos fazer a conferência mas pelo jeito vamos falar de nós para nós mesmo porque não 795 

viram então retira minha sugestão para retirar e para acrescentar Inclusive a lei dos respectivos 796 

municípios de origem “os conselhos”. Por que os conselhos de saúde devem ter podem ter a dotação 797 

orçamentária própria, então colocaria aqui no lugar os respectivos conselhos junto com os municípios 798 

que a secretaria de saúde dos municípios organizador.  Conselheira Neide: conselheira eu a minha 799 

opinião é que eu defenderia exatamente o que Ana falou você tá entendendo, mas eu não posso fazer 800 

isso aqui porque eu estou falando de Macrorregional, DRS e as DRS’s não tem dotação orçamentária 801 

DRS não tem nada os municípios a gente vai ajudar as DRS ou a somatória das DRS numa macrorregional 802 

para fazer isso E aí como é que a gente vai validar isso se quando pede que a Conferência estadual o 803 

município arque com os seus Delegados nós não conseguir referendar isso, agora o documento desses 804 

movimentos é uma das questionamento que a gente já fez ou Nacional como é que nós vamos fazer 805 

para controlar esses Nacional esses movimentos sentido O que é um grupo de entidades Movimento 806 

Sem Terra essas coisas assim. Não entidade de trabalhadores a esses movimentos organizados da 807 

população e o Conselho Nacional acrescentou a gente não tem domínio de que isso seria. Secretário 808 

Executivo Belfari: é só na região quando ele sai para delegado ele já passou por um processo junto aos 809 

seus municípios o que nós estamos falando aí são daquelas instituições que vão direto, ao ser elaborado 810 

esse parágrafo terceiro já houve essa identificação Justamente por isso quando ele sai delegado ele já 811 

tem o município por trás e confirmando que ele é delegado então ele já tem garantido uma forma de 812 

deslocamento quando ele não é do município Mas é da região ele tem que arcar foi neste sentido que a 813 

comissão organizadora colocou. Conselho Municipal ele tem autonomia para isso é uma pergunta, acho 814 

que não, gente para ele ser delegado ele já passou por um processo todo ele já está envolvido com os 815 

conselhos com a situação. Conselheira Adriana existe municípios que têm não tem a dotação 816 
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orçamentária para o conselho, porém não tem mais as secretarias garantem todas as despesas 817 

necessárias então ter ou não muitas vezes né o conselho opta por não ter porque ele não quer a 818 

questão da prestação de contas acho que eles não têm condições mesmo a gente dando suporte então 819 

nós secretaria toda no caso do exemplo do nosso município nós custeamos todas as despesas do 820 

Conselho. Então acho que independe a dotação tá dentro de um conselho tá dentro da secretaria é a 821 

forma de quê articulação que é feita de garantia da despesa. Secretario Executivo: bom em regime de 822 

votação quem está de acordo com a manutenção da redação Proposta no parágrafo 3º por favor levar 823 

seu crachá 15 votos a favor quem é contra a manutenção por favor levante seu crachá 06 votos 824 

contrários alguma abstenção então aprovada a manutenção próximo destaque por favor, o artigo 4 825 

parágrafo quarto é a etapa regional e a macrorregional será presidida pelo diretor regional da respectiva 826 

área de abrangência e no seu impedimento coordenador, a minha sugestão é que seja o coordenador 827 

em  todas as etapas, o coordenador da comissão organizadora, e isso é democracia, por favor 828 

Conselheira Ivonildes: na realidade assim, quando nós colocamos o quando colocamos o diretor-829 

regional nós estamos seguindo a democracia. Conselheira Ana Flores: desculpa Ivanilde vou  retirar esse 830 

pedaço e vou acrescentar assim se o diretor ou presidente do conselho ou se a pessoa de repente esse 831 

já é o coordenador se ele for eleito coordenador da comissão ele vai estar na mesa mas se ele não for eu 832 

sugiro que seja o coordenador da comissão organizadora só isso. Conselheira Ivonildes: tudo bem, é  833 

procedente o que você está dizendo só que nós pensamos em todos, então Nós pensamos que se nós 834 

colocássemos o diretor eles podem até decidir, não tem problema, mas nós estamos contemplando pelo 835 

menos essa era a intenção da comissão organizadora contemplar o diretor regional contemplar para 836 

quem está gerenciando essa região essa e também contemplar o coordenador nada impede dos dois 837 

vão para mesa,  Seria maravilhoso, mas presidirá mérito Tá certo, então é essa a preocupação  porque 838 

assim quando eu retiro o diretor regional eu não estou sendo democrática pelo menos a nosso nossa 839 

visão para isso que está destaque para a gente concordar ou não obrigado, secretario executivo Dr. 840 

Belfari: em regime de votação quem está a favor com a manutenção do artigo ou do  parágrafo na 841 

forma em que está por favor levante seu crachá: 15 votos a favor quem é contrário por favor, 04 votos 842 

contrário quem se abstém 03 parágrafo 2º conselheira Ana Flores então, volto a repetir, ou se tá sendo 843 

mais interpretação de texto da minha parte está sendo da minha parte será de muitos e esses muitos né 844 

deixaram de vir por conta disso então, se não é isso que está dizendo aqui precisa melhorar essa 845 

redação, Porque se o município as secretarias todos estão  vamos explicar assim tem município que traz 846 

que faz mas tem uns que não fazem a vontade política já tinha essa dificuldade por vontade política, 847 

agora essa dificuldade aumentou por falta de recursos que a tal da PEC que congelou os gastos ela 848 

também não está enviando o recurso fundo-a-fundo do Governo Federal para os municípios, estão eles 849 

estão com menos é financiamento então se ele encontra que a pessoa vai lá e pede a passagem que ela 850 

foi eleita a tal né até o conselho vai lá conversar com o secretário aí ele vai ver aqui a solidário com os 851 

movimentos sociais e solidário com as entidades. Então vamos ver você paga metade ou eu não vou dar 852 

os outros nossos regimentos vocês podem até procurar que foi feito aqui dentro desse conselho a gente 853 

ainda tinha garantido alimentação do percurso, aqui não nem  tá aceitando a alimentação de percurso 854 

então vocês acham que a secretaria Vai bancar que o conselho Vai bancar que alguém vai bancar,  não 855 

ele vai querer dividir com movimento de origem  você foi eleito qual que é mesmo seu movimento 856 

Então vou dar metade se o movimento da metade do deslocamento  não é assim não gente não pode 857 

ser a realidade de vocês aqui diferente eu estou falando lá do Pontal do Paranapanema lá de onde a 858 

gente está mais próximo aos ribeirinhos aos atentados às população vulnerável e eu não tenho 859 

problema nenhum é democracia mesmo estamos discutindo estou vendo aqui que a maioria vocês 860 

estão ganhando Mas eu prefiro ficar desse lado de cá que eu tenho uma responsabilidade enquanto 861 

coordenadora de plenária de conselhos de saúde obrigado. Conselheiro Gimenes: quando nós falamos e 862 

movimentos e entidades vem de encontro aquelas 7 vagas que nós somos obrigados,  todos que você 863 

vai se deparar  pertence a isso porque aqui já passou pela  etapa Estadual são os candidatos eleitos, já 864 
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foram eleitos então aí nós estamos fazendo a defesa por isso da manutenção desse tópico,  E todos os 865 

demais são semelhantes  nós não podemos esquecer, que nos foi imposto essas sete vagas que  vai ter 866 

transição no município até o Nacional só que estão computados nas nossas 460, Conselheiro conselheira 867 

Ana Lucia:  tem que deixar isso explícito aqui que é referente a essas sete vagas. Conselheiro Gimenes: 868 

Então é isso que eu estou falando Conselheiro Gimenes: já esta no antigo 9 minha querida, mas vamos 869 

lá, delegados eleitos, já foram eleitos lá na base ou na regional esses já estão contemplados eu estou 870 

falando daqueles que viram por movimentos lá da base, esses não serão contemplados. Nós temos que 871 

ter muito cuidado com o dinheiro publico, porque nos não temos muito a fazer não só  conferencia. 872 

Conselheira Neide: Que justifica Está no artigo 9º porque estamos respeitando o artigo tal da 873 

conferência nacional. Conselheiro Affonso: Apresentação de justificativa por conta da Conselheira Ana e 874 

o argumento por parte da comissão que é responsável pela elaboração do Regimento, então eu 875 

acredito, penso eu que está havendo um desentendimento por uma falta de melhor esclarecimento do 876 

tema que está sendo tratado então eu  estou entendendo que se for isso que está acontecendo a 877 

conselheira Neide tá fazendo a proposta de caracterizar que estes é essas pessoas estão de acordo com 878 

alguns é isso né Neide você falou que tem como caracterizar. Conselheira Neide: então uma outra 879 

decisão que a comissão organizadora teve que esse artigo que eu estou mencionando disse que 20% dos  880 

460 serão de plenária livres que não terão que dar satisfação para o estado para que a gente não tirasse 881 

20% de 460 para dividir para os municípios como é que a gente Tentou chegar o mais perto lá na base e 882 

colocando as 35 + 7 que dá 42  Delegados como é que vai tirar essas 35 dentro desses 42 que aí a gente 883 

tem condições de mapia literalmente porque o artigo Nacional diz que não precisamos fazer nada 884 

depois ele manda uma outra resolução dizendo que a gente tem que pagar o deslocamento de origem 885 

da cidade onde vai partir  a delegação então eles mesmos tão confuso nisso a gente está pedindo 886 

orientação então o que que a gente começou a nortear prazer a gente tem 35 vagas agente tem 9 887 

conferências etapas da Regional para que aconteça a nossa conferência a gente pegou dois na Estadual 888 

2 da comissão organizadora de cada uma dessas macros e aí como é que vai esses para Brasília aquele 889 

que foi votado entre os pares da comissão organizadora e respeitando a paridade Para poder colocar lá 890 

e ser responsável pela tela delegação para a gente não ficar maluco quando chega na Conferência 891 

estadual e quando chega na conferência nacional Porque aí se tivermos um número maior que esse e o 892 

regimento da nacional eles trouxeram o Regimento e falar e Olha nós temos nós vamos o Nacional 893 

quando nós fomos escrever a nossa inscrição bateu 460 elimina? essa pergunta  que nós fazemos se 894 

vocês vão ser nossa delegação e 460 Vocês tão tirando 42 como é que nós vamos como é que nós 895 

vamos controlar isso nós vamos fazer inscrição 30 dias antes sem condições de reposição que está 896 

escrito mais lá na frente a essa data a gente não tem por isso que tu colocou de acordo com o 897 

Regimento porque Eles mudaram a data de lá que não são 7 são 42 a gente conseguiu amarrar para 898 

poder coordenadores que se aparecer um movimento desse numa macro Regional  é esse lugar que a 899 

gente vai conseguir fazer esse 7 esse lugar que a gente vai conseguir ajudar a Ana porque não pode é 900 

curtir a todos os movimentos as perdemos a licitação aí Nós não sabemos o número elas vão fazer tudo 901 

em cima de 460 em cima de 1378 Delegados estaduais. Dr. Belfari feito todas as manifestações pelo 902 

menos o que a gente vou lembrar o que combinamos no início manifestação inicial do destaque e da 903 

comissão organizadora Vamos colocar em regime de votação o parágrafo segundo Então quem está de 904 

acordo com a manutenção da redação por favor levante seu crachá Neide: eu vou  botar o artigo da 905 

nacional aqui e aí se quando forem ler o artigo da nacional vai verificar isso por isso que eu expliquei o 906 

45 e não 7. Secretário Executivo Belfari: esclarecidos? como é que é? eu disse tabela ele não contraria o 907 

artigo que já foi votado pelo senhor está em regime de votação quem está de acordo com a 908 

manutenção da redação por favor levante seus crachás dá nova redação  Secretário Executivo Belfari: 909 

não conselheira foi feita  a manifestação senão ficaremos aqui no único artigo a manhã inteira foi 910 

acertado foi acertado pelo coletivo só estamos mandando a manutenção do desejo deste colegiado ou 911 

então foi claro ficou a correção colocada pela por favor aumento Nacional da 16ª região correção 912 
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sugerida pela comissão em função do regimento da nacional quem está de acordo por favor levante 913 

seus crachás precisamos fazer a contagem por favor 16 votos a favor da alteração quem é contra 0 914 

quem  se abstém 4 abstenções,  próximo destaque, Ana Flores: Artigo 13 a mesma questão já 915 

referendada oitava conferência Estadual de Saúde será presidida pelo presidente do conselho sugestão 916 

que seja pelo coordenador comissão organizadora da oitava conferência Estadual de Saúde, Dr. Belfari: 917 

independe da votação deste colegiado porque faz parte do Decreto que convocou  então tem um 918 

decreto garantido que será presidida pelo senhor presidente do conselho ok, próximo destaque, Ana 919 

Flores então a mesma é a mesma coisa que nós acabamos de discutir então vocês vão ter que fazer essa 920 

questão aí que vocês sugeriram agora que ainda não estou parcialmente contemplada fiquei 921 

parcialmente contemplado em todos esses dias porque é a mesma questão dos movimentos e 922 

entidades em vários artigos tem isso e  aqui ainda está falando 460 delegado só o deslocamento dos 923 

Delegados para etapa Nacional em Brasília será de responsabilidade do Estado de São Paulo num total 924 

de 460 Delegados nos termos da resolução 594/2018 ressaltado que é despesa até aeroporto de partida 925 

de onde sairá a delegação do São Paulo será de responsabilidade do gestor do município de origem 926 

movimentos e entidades 460 Delegados são todos né Então tá vendo tá vendo gente. Dr. Belfari: 927 

Desculpa, alguém da comissão quer colocar mas não vemos divergência olha vamos ler se tiver se não 928 

tiver compreensão tá faltando, ou acrescentar verbo o deslocamento Delegados para etapa Nacional em 929 

Brasília será responsabilidade do Estado de São Paulo no total de 400 Delegados nos termos da 930 

resolução 494/CNS  ressaltando que a despesa até o aeroporto de partida de onde será a delegação do 931 

Estado de São Paulo  será de responsabilidade do gestor do município movimentos e entidades, é para 932 

chegar até o local, aí explica no artigo II é os 460 Mas é para ir para Brasília comprar passagem, então 933 

chegar até o aeroporto da partida, Ana Flores: com todo respeito com todo o respeito Essa comissão 934 

organizadora conheço são meus companheiros sei que vocês debruçaram sobre isso tá então é no 935 

intuito de melhorar a gente porque não dá Vai comprometer a participação dele se jogar sua 936 

responsabilidade mesmo que compartilhada para os movimentos e entidades serem solidários com os 937 

municípios  não a pessoa não vai ter força política de reivindicar que o município que a secretaria arque 938 

com as despesas muitos Delegados não vão e ainda para piorar no final tem um artigo que vai dizer que 939 

a pessoa não for viajar e ela vai saber só de última hora que a prefeitura não vai não vai conseguir 940 

deslocar ou vai jogar que a entidade e o movimento Tem que compartilhar e ainda ela vai ter que 941 

devolver o dinheiro da passagem aérea porque ela não conseguiu chegar à vocês estão de brincadeira! 942 

Dr. Belfari não de brincadeira está o delegado que se compromete chega a hora não vai sabe porque 943 

todos os problemas que nós tivemos até hoje não foi de deslocamento da instituição do município de 944 

quem porque até as DRS se cotizam e levam as pessoas aos aeroportos o que nós tivemos de problemas 945 

até hoje eu consigo identificar não, começou se fazer através de todos os processos que a gente 946 

responde por passagens não utilizadas sem justificativa porque a gente só sabe que a pessoa não foi 947 

quando vem o relatório da nacional dizendo não compareceu, bom esclarecido que estas entidades são 948 

aquelas 7 vagas que não estão no município quem é em processo de votação qual a sua dúvida Dr. 949 

Belfari: os municípios existem restrições como a própria conselheira lá coloca, conselheiro Maxwel  Nós 950 

temos duas classes de Delegados? DR. Belfari: Não estou entendendo, conselheiro Maxwel: delegado 951 

pelo Município tá dentro do município tá dentro do Conselho se não nós estamos discutindo duas 952 

classes de Delegados, Dr. Belfari: Olha gente eu acho que a gente está chovendo tem um problema sério 953 

aqui de entendimento para ele como que ele chega lá e se candidata delegado se ele não for do 954 

município? ele é do município, conselheiro Maxwel:  não é questão administrativa o CNS disse você vai 955 

ter duas formas de tirar delegados uma horizontalmente e verticalmente O delegado  com os direitos e 956 

não tem um delegado que tem direito a isso e o outro que tem direito aquilo são Delegados   ele tem 957 

direito ao transporte, a alimentação ele tem direito hospedagem dependente desse delegado se ele saiu 958 

pelo movimento,  não importa para onde, ele é delegado ele tem ele tem esse direito  e transporte 959 

quem banca é o município  não importa E aí Quem vai bancar não é instituição de origem,  Quem vai 960 
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bancar? Secretário Executivo Belfari: gente olha nós não somos iniciantes  estão discutindo por favor 961 

Nós não somos iniciantes em conferência. Nunca tivemos problemas com transporte e quando tivemos 962 

problema conseguimos contornar e chegar no aeroporto, esclarecidos por favor gente olha daqui a 963 

pouco a gente perde O quórum, e vamos  agilizar Falta pouco, Falta pouco não  falta Ana Flores:  só 964 

esclarecimento aí porque acho que já vai ser encaminhado para votação porque nos anteriores quando 965 

você tem essa questão vocês falaram de um artigo 9º que eu não estou vendo aqui agora né mas eu 966 

soube entende que lá tá dizendo de alguma situação que não serão para todos os delegados Só que 967 

nesse aqui está dito aqui escrito aqui 460 delegado Então são todos então a sugestão foi para tirar a 968 

palavra movimentos e entidades e eu e a sugestão de acrescentar alimentação de percurso OK,  em 969 

regime de votação em quem está a favor da manutenção do ar da redação na forma que está por favor 970 

levante seus crachás 9 votos a favor da manutenção quem é contrário 7 votos, quem se abstém 01 971 

abstenção Manteve o texto na forma proposta próximo destaque, Quem colocou o destaque Artigo 15 972 

Ana Flores por favor artigo 15 parágrafo segundo é um para mim eu marquei o terceiro eu então Retiro 973 

Por que é o terceiro que eu estou marcando aqui retirando, o Regimento será sistematizado o terceiro o 974 

bom valeu segunda então para ver quando você ver as sugestões de ajuste apresentado na consulta 975 

pública e audiência pública e que se refere o parágrafo primeiro deste artigo serão sistematizada pelo 976 

organismo tá eu entendo que está faltando aqui a esse momento que nós estamos fazendo o pleno  Isso 977 

não é os ajustes nós estamos propondo aqui também nós estamos fazendo a discussão aqui também no 978 

pleno do Conselho Estadual de Saúde então além da consulta pública e audiência pública aqui no pleno 979 

também está sendo discutido tá sendo a última chance de melhorar de dar oportunidade e  da 980 

democracia se fazer de fato garantindo a participação de todos conselheira  que faltou acrescentar ou 981 

acrescentar Dr. Belfari: pertinente a manifestação aqui de olhares da comissão é de apoio a sua 982 

colocação será incluído se todos votassem todos quiserem então com inclusão do Conselho Estadual de 983 

Saúde em processo de votação por favor quem está de acordo levando seus crachás 18 votos a favor 984 

nenhum voto contra nenhum voto contra alguma abstenção nenhuma abstenção,  Ana Flores: O 985 

terceiro eu só grifei a palavra apreciadas porque inclusive é isso que eu estou dizendo  em caráter 986 

definitivo está sendo aqui agora, próximo o GT serão divididos pelos eixos temáticos 1234 nos termos 987 

do artigo segundo deste Regimento onde cada dois grupos discutiram e deliberaram sobre o mesmo 988 

eixo temático  isso aqui era no intuito de vocês verem aquele primeiro destaque né E aí não teria 1234  989 

o item 2 como  não foi aprovado  tão desnecessário, o parágrafo 6 instalar o GT mesa coordenadora do 990 

trabalho para você será das seguinte forma em um deles aqui vocês quiserem que a gente acelera e me 991 

ajude achar além dessa questão era essa questão de não poder fazer uma nova proposta  que também 992 

vocês mantiveram o texto de não permitir novas diretrizes, novas propostas como eu estou como foi a 993 

minha sugestão nos destaques ok, tudo bem então prosseguirmos, Ana Flores: sim  Então essas duas 994 

questões interferia em todos esses   então essa sequência da votação  será realizada da seguinte forma:  995 

Conselheira Neide: na verdade no  que diz respeito a não ter Novas diretrizes e aí por conta do 996 

parágrafo único O resto você foi destacando porque é em cima quando a gente está fazendo esse ou 997 

artigo sétimo o artigo 16 inteiro mas o 17 é explicando aquele momento isso aqui é de regulamento do 998 

ato  em si que elas ficam naquele momento então por isso que você destacou tudo bem tudo bem, Ana 999 

Flores: Então é caiu por terra vamos dizer assim  Obrigado, Conselheiro Irene também está de acordo 1000 

porque você fez algum destaque no item 3 do parágrafo 7º Ana Flores: você fez o destaque tá escrito 1001 

assim: ao parágrafo único não serão permitidas questões de ordem os elementos durante o regime de 1002 

votação se foi da Irene. Conselheira Irene:  com relação a não haver  esclarecimento quer dizer que a 1003 

pessoa está lá numa conferência E se ela tiver dúvida não pode pedir esclarecimento, Dr. Não só 1004 

durante a votação, terão todos os esclarecimentos necessários. o artigo 18 isso objetivo de priorizar 5 1005 

das 10 diretrizes é a mesma situação dos anteriores tá que caíram por terra, Conselheira Ana Flores:  o 1006 

artigo 19 será feita a leitura é considerada aprovação as Monções com 50% mais um das delegadas 1007 

número muito alto, sugiro diminuir aí para 20% 30% no máximo é muito alto 50% de assinatura pra 1008 
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moção geralmente, o praticado é 20%  conselheira Neide:   então e a gente acelerando o processo de 1009 

votações das monções e que todos tenham conhecimento das Monções aprovadas elas têm que ter 50% 1010 

mais um da conferência nós não vamos aprovar uma plenária final, ela só vai para conhecimento porque 1011 

50% mais um dos participantes  assinaram aquilo eles querem aquilo então não precisa discutir lá, agora 1012 

se tiver alguma que não teve isso e o que a gente não vai acatar porque não foi acatado pela maioria 1013 

não é fazer a moção e fazer uma moção que realmente  diga  o que está acontecendo se todos 1014 

assinaram 50% Todas serão acatadas sem nenhum problema nenhum, estão todas lá no coletivo Ana só  1015 

vai tomar conhecimento se de repente  ele não assinou, Ana Flores: alguém aqui já fez moção já colheu 1016 

assinatura?, Dr. Belfari:  todas as últimas conferências a gente fez esse processo, foi 50% mais um eu 1017 

também não  sempre foi 20% e a assinatura da moção você acaba não participando do debate por isso 1018 

eu demorei muito, conselheira Neide:  tem outra tem outra diferença nisso nós temos outra diferença 1019 

nisso nós temos se vocês olharem até às 9 horas do último dia, terão 3 dias para colher assinatura para 1020 

saber se isso realmente é do aceite de todos se isso não tem problema porque se r não tiver 50% maior 1021 

qual é o critério que nós vamos para outro para o plenário Afinal aí nós vamos ter que voltar uma a uma, 1022 

ao microfone por favor Nós já estamos de bater uma coisa que foi combinado por favor você separado 1023 

ali conselheiro Paulo: a leitura separado da provação é logico que a provação tem que ser 50 mais uma 1024 

mas o que é a Ana está falando que ela tem direito de apresentar a  moção ela pode apresentar moção 1025 

com 20% de aprovação deverá ser com 50% + 1. em processo de votação conselheira Neide: antes da 1026 

votação, artigo 19 será feita a leitura é considerada aprovada as Monções com 50% mais um das 1027 

delegadas e dos Delegados presentes no plenário ações poderão ser recebidas até às 9 horas dia 9 de 1028 

junho às 9 horas com o horário e improrrogável teremos três noites para colorir fora do horário da  1029 

assinatura da conferência 3 dois serão consideradas automaticamente aprovadas ações que obtiveram 1030 

número de assinaturas do item 1 deste artigo é apresentada na plenária Para conhecimento aqui mas 1031 

três concluída leitura das monções aprovadas e apresentação dos Delegados eleitos e homologado na 1032 

16ª conferência nacional de saúde encerrar-se-á a sessão da plenária deliberativa a plenária não vai 1033 

voltar Moção ela vai pegar as Monções aprovados vai constar do nacionais esclarecimento então só 1034 

serão aprovadas não vai ser nem linda nem colocado em votação que não tiver 50% mais um é isso que 1035 

eu estou dizendo que é muito alto e a proposta é isso que eu estou dizendo que é muito alto tá 1036 

esclarecidos Você está no grupo, tudo bem  você não concordar, mas está esclarecida, são três dias sei 1037 

não é um só, são  várias pessoas, a importância da moção está no coletivo então desculpa se só uma 1038 

pessoa estiver caçando essa assinatura é porque ela não tem tanta importância assim eu entendi eu 1039 

acho que todos entenderam a sua colocação melhorando mais de um mesmo tendo mais de uma 1040 

pessoa vai ter dificuldade para pegar, vamos decidir no  voto por favor, se decidiram no voto quem está 1041 

de acordo com a manutenção por favor levante seus crachás quantos votos a favor quem é contra por 1042 

favor levante crachá 4 votos contra quem se abstém três abstenções aprovado da forma que está a 1043 

questão esclarecimento Na audiência realmente foi mudado mas audiência era para dar sugestão hoje 1044 

está aprovando hoje está provando a comissão então a comissão organizadora acatou anotou e tivemos 1045 

a reunião do dia 29 e aí entre os pares nós acordamos que seria muito mais legítimo estar aprovado em 1046 

uma única vez e tá dado conhecimento a plenária se fosse dessa forma e nós estamos propondo ao 1047 

pleno a manutenção daquilo que já temos recebido de sugestão antes daquele dia posterior à 1048 

publicação do Regimento, próximo item próximo a conselheira Maria Alessandra inciso 5º do artigo 30 1049 

pede outro antes 22 a letra B vamos desculpe então mas então isso  Ana Flores: aqui fala das atribuições 1050 

das comissões  artigo 22 a comissão organizadora da conferência compete aí vem no Itanhaém um 1051 

promover tal  depois do item 2 depois o 3 o item 3 elaborar definir acompanhar apreciar e propor né 1052 

primeiro o documento de convocação segundo o tem b o regimento da oitava conferência Estadual de 1053 

Saúde se a oitava conferência Estadual de Saúde tem o seu Regimento e tem um tema diferente do 1054 

Nacional vai propor para os municípios se o estado não acatam o Federal o município tem que acatar o 1055 

estado? e abre uma brecha para cada um fazer uma temática para um tema diferente tá só isso 1056 
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Secretário Executivo Belfari: pode ser mais clara na sua colocação? Conselheira Ana Flores: qual que vale 1057 

por favor a competência as atribuições das comissões né Tá então é isso que eu tô colocando já  li, já 1058 

falei elaborar definir acompanhar apreciar e propor vai ficar dessa forma mesmo não é isso que está não 1059 

é isso é só assim a gente para não importa para a verdade não importa tem que seguir porque não está 1060 

seguindo da nacional o tema e tem o artigo 2º do Regimento eu posso falar nós estamos propondo para 1061 

acompanhar a comissão organizadora tinha que ter um produto isso aqui é só o produto que é bom o 1062 

ruim é isso que a gente conseguiu a letra B. Exatamente isto que que é obrigação nossa de fazer o 1063 

Regimento e aquele está se ele está bom ou ruim se contempla ou não contempla se isso que a gente 1064 

queria é esse o produto que a comissão apresenta para vocês então uma das obrigações da comissão 1065 

fazer o Regimento o que não Gostaríamos que fosse feito pela secretaria executiva a todo momento 1066 

todas as vezes eu deixei meus afazeres para vir aqui cuidar do Regimento porque em momento algum 1067 

pode os pares estão aqui eu disse que não faltaria em nenhuma para que não ficasse na 1068 

responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde e sim da comissão organizadora e o Conselho Estadual 1069 

é gestor e não é Conselheiro eu acho que esclarecido pela conselheira  em regime de votação quem está 1070 

a favor da manutenção da redação por favor levante seus crachás 12 votos a favor quem se abstém 5 1071 

abstenções quem é contrário, dois votos contrários aprovada a manutenção do texto próximo Neide:  1072 

Deixa eu só fazer um adendo por favor já que eu perdi meu curso eu preciso fazer uma dentro eu estive 1073 

na sétima confiar e fica até nervosa de raiva estive na sétima conferência E assumir algumas 1074 

responsabilidades que não era minha Por que acontecesse a sétima conferência então vontade até de 1075 

chorar de raiva quando você pega o “Whatsapp” da comissão organizadora da comissão de política 1076 

desse conselho você diz um colega nosso diz que vai impugnar Regimento esse cara fez isso lá eu 1077 

vomitei na conferência porque ele fez isso lá nós não tivemos votação nós não tivemos apresentação 1078 

não tivemos nada nossa conferência uma porcaria e mesmo assim mesmo assim a gente conseguiu 1079 

colocar no PES que já estava em andamento tudo que tá aqui tá aqui ó é só vocês pegarem e lerem o 1080 

que tem aqui no Conselho Estadual Então é assim Sabe tem hora que você não consegue o negócio 1081 

absurdo é um absurdo planejamento daqui de dentro só vai funcionar se a gente dá diretrizes ele não 1082 

vai funcionar sozinho se ele funcionar sozinho ele não tem eu não vai fazer o que a gente quer o que é a 1083 

população que é porque eu não estou aqui apresentando meu umbigo agora um cara desse que vem 1084 

dizer que vai fazer o Regimento que vai voltar que a plenária Soberana essa daí não sabe da conferência 1085 

vai  cantar de galo no seu canteiro na sua plenária e aí ele tira lá ele como como delegado e ele vai em 1086 

Brasília e leva o seu documento que está escrito no rendimento nacional que o seu documento vai 100% 1087 

da nacional Então é assim é assim que a gente tem que agir ver um negócio desse da comissão de 1088 

política do Conselho Estadual que vai votar o Regimento e o cara vem audiência não botou uma coisa 1089 

por escrito isso não tá certo, não tá certo não é não é nem a questão desculpa senhores não era lá não 1090 

vai ter a conferência eu não faço conferência pela metade,  favor Dr. Belfari:  eu li o conteúdo e eu faço 1091 

eu acho que é o mesmo sentimento que a conselheira tem eu acho que a comissão toda tem não só 1092 

comissão, gente mas isso é uma questão de ética eu não venho aqui para poder criticar e jogar pedras 1093 

meu compromisso com a sociedade Paulista é estar aqui ou larga mão então eu já peço  aqui em 1094 

reunião  que esta situação seja colocado na comissão de ética para análise tá não nós temos que que 1095 

que moralizar sabe é então vamos lá o próximo destaque por favor conselheira Maria Alessandra 1096 

senhores vamos ouvir a conselheira Alessandra  no item 5 do artigo 20 artigo 30 parágrafo segundo item 1097 

5 l fala que pessoas com deficiente né com necessidades especiais e cidade especiais patologias doenças 1098 

raras e ele falou seguinte comprovar mediante laudo médico atualizado Qual que é o problema aqui do 1099 

atualizado é você disponibilizar esse profissional na rede um neurologista que uma consulta um 1100 

geneticista então nem se fala para as doenças raras e isso já teve esse problema da outra vez retirar 1101 

essa questão de  ser atualizado porque isso aqui vai ter problema de pegar de marcar essa consulta na 1102 

UBS consegui esse profissional porque o Clínico não dá tá A gente tem que ser ou neuro oftalmo 1103 

dependente da deficiência Belfari: O que é só para esclarecimento conselheira a comissão até discutiu 1104 
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isso e a palavra a sugestão da comissão é que o representante da pessoa com deficiência Conselheiro 1105 

representante da cor da pessoa com deficiência estivesse presente na comissão e pudesse fazer essa 1106 

avaliação a palavra desta pessoa seria  confortável para a gente o que acontece Maria Alessandra: ela 1107 

combinou comigo falando que viria nós não temos esse respaldo nós não temos esse respaldo e às vezes 1108 

chega a pessoa que sabidamente usa por exemplo um exemplo que aconteceu cadeira de roda 1109 

normalmente vai para todo lugar com a sua cadeira de roda você me ajuda então não tem problema 1110 

nenhum, aí chega no dia da conferência eu tenho que levar ou a Fulano tal que vai me empurrar a 1111 

cadeira de roda escolhe Quem vai levar então esta avaliação é que precisamos da pessoa quando é da 1112 

do representante deste mês de conselho para nos auxiliar se esse representantes  realmente não 1113 

conseguir laudo nenhum essa pessoa precisa de 10 acompanhantes a gente vai providenciar os 10 1114 

acompanhantes, a sua sugestão é  tirar a palavra  atualizado?  então em regime de votação quem 1115 

concorda em tirar a palavra atualizado por favor levante seus crachás quantos 19 votos a favor algum 1116 

voto contra nenhum alguma abstenção nenhuma artigo 33 parágrafo 1º por favor Conselheiro Ana 1117 

Flores sessão e esclarecimento também esse artigo inciso parágrafo 1º perdão poderá candidatar-se à 1118 

vaga de convidados formalmente pelo e-mail desde que tenha participado de qualquer das etapas 1119 

regionais ou macrorregiões o esclarecimento no sentido de das outras atividades que terão que eu 1120 

também não vi previstas no Regimento de conferências livres de essas pessoas dentro que já teve 1121 

outras conferências que elas também foram contempladas  com vagas para conferência se Tá previsto 1122 

em algum outro lugar senão vai ter não vai ter essa previsão das conferências livres que geralmente 1123 

têm, conselheira Neide:  o que você tá falando Ana deixa eu te perguntar se é isso porque a gente 1124 

também ficou sem  saber como fazer inclusive os convidados a gente botou os outras  conferências a 1125 

gente deixou o e-mail do CES da mulher e da vigilância em saúde as pessoas se inscreveram mas se 1126 

inscreviam porque falava com algum dos conselheiros que tem um trabalho no tema em si e aí a gente 1127 

mandou todos que vieram aqui por um número insuficiente para conferência estadual e aí o que    além 1128 

de convidados porque ele vai ser sempre um convidado então ele pode ser qualquer pessoa, porque 1129 

aqui estava desde que participou das etapas mas só perguntando se não seria bom acrescentar aqui 1130 

dessas conferências Livres por exemplo na conferência da vigilância teve essa previsão entre aconteceu 1131 

lá que você quer que coloca aqui para te dizer que desde que tenha participado de qualquer uma das 1132 

etapas mas essa conferencia livre não é uma etapa aqui como as demais né das etapas regionais ou 1133 

macrorregiões. a também não achei nada nos dois que a gente deixamos 37 desse jeito a gente está 1134 

pedindo orientação da conferência nacional ok que é o credenciamento né para participar da 1135 

conferência então fica etapas preparatórias Ok então seria mais Vamos colocar em processo de votação 1136 

para ter validade de tudo não estava preparada senhores estão em processo de votação nós tiraríamos 1137 

Regional macrorregional e etapas colocaria etapas preparatórias Ok em processo de votação quem está 1138 

de acordo por favor levante suas crachás: 17 votos a favor. Algum contra? Alguma abstenção? estamos 1139 

com quórum de 17 em aprovado 18.  Ok? Obrigado! artigo 38 parágrafo 1º incisos 1 e 2. Conselheira 1140 

Irene e Ana Flores artigo 38 o meu é só o dois ou o três, da Irene que deve ser ou então posso ir depois 1141 

você vem no primeiro ou dois Delegados eleitos nas etapas regionais e o macrorregionais serão suas 1142 

despesas de deslocamento para o local da realização da 8ª Conferência estadual de saúde custeadas 1143 

pelos seus respectivos municípios movimentos e entidades é o 38 e tem dois mais uma vez sugestão de 1144 

tirar movimento cidades e acrescentar alimentação de percurso e o terceiro é a mesma coisa porque a 1145 

mesma coisa, Belfari a conselheira Irene se sente contemplada este conselho é colegiado já votou em 1146 

vários outros artigos a manutenção eu coloco independente disso eu coloco em regime de votação 1147 

quem está a favor da manutenção da redação por favor levante seu crachá quantos pontos 13 votos a 1148 

favor da manutenção quem se abstém? duas abstenções 13 quem é contrário 5 votos contrários e duas 1149 

abstenções então aprovada a manutenção,  senhores tem termos bom regimento está tudo colocado, 1150 

Ana Flores:  o destaque do inciso parágrafo segundo o delegado que não utilizar as passagens aéreas 1151 

custeados pelo Estado  deverão ressarcir os cofres públicos da instancia que liberou recursos salve por 1152 
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fato de relevância alheia a sua vontade  é o  que eu estou temendo né que a pessoa não vai conseguir 1153 

chegar para pegar o voo. Secretário Executivo Belfari:   alheio a sua vontade certo, Belfari:  identifique o 1154 

artigo lá aqui parágrafo 2º o Irene: com relação as passagens as vezes o próprio conselho manda em 1155 

cima da hora avisando qual é as passagens então às vezes a gente fica sabendo em cima da hora 1156 

questão de receber a tarde para já noutro dia ter que viajar tem cidade que tem gente que não tem 1157 

como chegar a tempo entendeu que direção a passagem às vezes que não chega a tempo e a gente não 1158 

vai ter que arcar com isto? Belfari: conselheira a senhora sabe o dia que vai viajar, cobra as passagens, é 1159 

justificado, acabou comprove não precisa ser ressarcido, Neide: quando nos estávamos nesse item no 1160 

dia da audiência publica teve conselheiro que solicitou, um dia antes e um dia depois, foi acatado nos 1161 

fizemos a consulta no nacional ela não pagara um dia antes e um dia depois, e os nossos 460 delegados 1162 

terão o mesmo tratamento. Maria Alessandra: temos que ter um contato com a agencia para não 1163 

ficarmos largados em Brasília. Neide: por teremos um  representante de cada regional responsável por 1164 

esses delegados por isso teremos 460 passagens todas para a mesma data, entraremos em Brasilia a 1165 

hora que o CNS quiser e sairemos na data que conseguirmos comprar, essas passagens são carimbadas, 1166 

não da para trocar data e nomes. Belfari: Senhores  só falta mais um item do regimento para terminar e 1167 

teremos deliberações importantes alguma consideração quanto ao regimento? Em regime de votação 1168 

quem aprova o regimento interno, aprovado o nosso regimento com 17 votos a favor, 01 voto contra, 1169 

nenhuma abstenção. Conselheiro Affonso: como coordenador dos trabalhos desse pleno hoje nós 1170 

declaramos aprovado o Regimento para 8ª conferência Estadual de Saúde, Regimento Interno aprovado 1171 

pelo Conselho Estadual de Saúde do dia 1º de fevereiro de 2019, item II da pauta Calendário anual do 1172 

Pleno quem está de acordo por favor levante seu crachá 17 votos a favor quem é contra, nenhum voto 1173 

contra quem se abstém 01 abstenção aprovado, próximo item de pauta homologação do conselheiro 1174 

José Gimenes para o Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital AC Camargo, 17 votos a favor, nenhum voto 1175 

contra, nenhuma abstenção, aprovado os outros itens de volta refere-se a indicação do Conselheiro José 1176 

Orlando e a recomendação da revogação das portarias ministeriais nenhum dos Defensores estão aqui 1177 

então eu peço para que excluam  da pauta. Dr. Affonso: queria parabenizar todos os conselheiros que se 1178 

envolveram na comissão de preparação do regimento os parabéns de todos os conselheiros pela 1179 

dedicação, envolvimento, e entrega na elaboração num documento que tem essa dificuldade, esse 1180 

caráter, estendo meus cumprimentos a todos os conselheiros que estiveram aqui debatendo esse tema 1181 

de importância fundamental para realização das etapas preparatórias para a 8ª Conferencia Estadual de 1182 

Saúde, obrigado a todos bom final de dia, esta encerrada a reunião. Faz se constar dessa Reunião 1183 

Ordinária os seguintes encaminhamentos: DELIBERAÇÃO Nº 01, ASSUNTO: Apresentação e votação da 1184 

Ata 280º Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde. DECISÃO: Aprovado 15 votos a favor, zero 1185 

contrário, zero abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 02 ASSUNTO: Apresentação da proposta de leitura na 1186 

integra do Regimento da 8ª Conferência Estadual de Saúde, após a consulta pública e audiência pública 1187 

realizada em 18/01/2019. DECISÃO: Aprovado 14 votos a favor, 8 votos contrários, zero abstenções. 1188 

DELIBERAÇÃO Nº 03 ASSUNTO: Destaque do Art. 2º do Tema e Eixos do Regimento Interno para a 1189 

realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 16 votos a 1190 

favor, 1 contrário, 2 abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 04 ASSUNTO: Destaque  Art. 3º § 4ª somente serão 1191 

construídas diretrizes nas etapas regionais e/ou Macrorregionais do Regimento Interno para a realização 1192 

da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP.  DECISÃO: Aprovado 19 votos a favor, 2 1193 

votos contrários, zero abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 05  ASSUNTO: Destaque do Art. 5º e § 5ª  1194 

Responsabilidade do deslocamento de representantes de entidade e movimentos, proposta de 1195 

manutenção do texto do Regimento Interno para a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de 1196 

São Paulo- 8ª CES-SP.  DECISÃO: Aprovado 16 votos a favor, 6 votos contrário, zero abstenções. 1197 

DELIBERAÇÃO Nº 06 ASSUNTO: Destaque do Art. 8º e § 1º  Relatório do Regimento Interno para a 1198 

realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 20 votos a 1199 

favor, zero votos contrário, zero abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 07 ASSUNTO: Destaque do Art. 8º e § 2º 1200 
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proposta de reedição do texto do Regimento Interno para a realização da 8ª Conferência Estadual de 1201 

Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 21 votos a favor, zero votos contrário, zero 1202 

abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 08 ASSUNTO: Destaque do Art. 8º e § 3º proposta de manutenção do 1203 

texto no Regimento Interno para a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-1204 

SP. DECISÃO: Aprovado 15 votos a favor, 6 votos contrário, zero abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 09 1205 

ASSUNTO: Destaque do Art. 12 e § 2º proposta de manutenção do texto no Regimento Interno para a 1206 

realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 16 votos a 1207 

favor, zero votos contrário, 4 votos abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 10 ASSUNTO: Destaque do Art. 14 e § 1208 

1º proposta de nova redação com inclusão no texto, para a realização da 8ª Conferência Estadual de 1209 

Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 09 votos a favor, 7 votos contrário, 1 abstenções. 1210 

DELIBERAÇÃO Nº 11 ASSUNTO: Destaque do Art. 15 e § 3º proposta de manutenção com a inclusão do 1211 

Conselho Estadual de Saúde no texto no, para a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São 1212 

Paulo-8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 18 votos a favor, zero votos contrário, zero abstenções. 1213 

DELIBERAÇÃO Nº 12 ASSUNTO: Destaque do Art. 19 manutenção do texto no Regimento Interno, para a 1214 

realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 10 votos a 1215 

favor, 4 votos contrário, 3 abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 13 ASSUNTO: Destaque do Art. 22, item b, 1216 

manutenção do texto no Regimento Interno, para a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de 1217 

São Paulo- 8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 12 votos a favor, 2 votos contrário, 5 abstenções. 1218 

DELIBERAÇÃO Nº 14 ASSUNTO: Destaque do Art. 30 item V, excluir a palavra atualizada do texto no 1219 

Regimento Interno, para a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. 1220 

DECISÃO: Aprovado 19 votos a favor, zero votos contrário, zero abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 15 1221 

ASSUNTO: Destaque do Art. 33, § 1º proposta de nova redação “etapas preparatórias” o texto no 1222 

Regimento Interno, para a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. 1223 

DECISÃO: Aprovado 18 votos a favor, zero votos contrário, zero abstenções.  DELIBERAÇÃO Nº 16 1224 

ASSUNTO: Destaque do Art. 38, § 1º item II, III proposta de manutenção do texto no Regimento Interno, 1225 

para a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo- 8ª CES-SP. DECISÃO: Aprovado 13 1226 

votos a favor, 5 votos contrário, 2 abstenções. DELIBERAÇÃO Nº 17 ASSUNTO: Aprovação da Redação 1227 

final do Regimento Interno da 8ª Conferência Estadual de Saúde- 8ª CESSP. DECISÃO: Aprovado 17 votos 1228 

a favor, 1 contrário, zero abstenções.       DELIBERAÇÃO Nº 18 ASSUNTO: Apresentação e aprovação do 1229 

Calendário de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde de 2019. DECISÃO: Aprovado 17 votos a favor, 1230 

zero contrário, 1 abstenções.       DELIBERAÇÃO Nº 19 ASSUNTO: Homologação da indicação do 1231 

Conselheiro José Carlos Ribeiro Gimenes para participar do Comitê de Ética em Pesquisa do A.C. 1232 

Camargo. DECISÃO: Aprovado 17 votos a favor, zero contrário, zero abstenções.       Ata elaborada pela 1233 

equipe de apoio da Secretaria Executiva, revisada por Belfari Garcia Guiral e consta em anexo lista de 1234 

presença. 1235 


