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Ata da 313ª Reunião Ordinária do Pleno do CES/SP de 27/09/2021. 1 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte um foi realizada a 2 

trecentésima décima terceira reunião ordinária do Pleno do Conselho Estadual de Saúde, 3 

por meio eletrônico, com as seguintes REPRESENTAÇÕES E PRESENÇAS: I - PODER 4 

PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: Belfari Garcia Guiral (Suplente); 5 

Sueli Vallin (Titular); Roxane Alencar Coutinho (Suplente) SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 6 

DE SAÚDE - Tiago Texera (Titular); Silvio Augusto Balan Garcia (Suplente); 7 

UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO – José Carlos Souza Trindade Filho; II 8 

- PRESTADORES PRIVADOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - ENTIDADES 9 

FILANTRÓPICAS: João Luis Castro Vellucci (Titular); Antônio de Pádua Chagas 10 

(Suplente); ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS: Carlos Alberto Pereira Goulart 11 

(Titular); Luis Fernando Ferrari Neto (Suplente); III - REPRESENTAÇÃO DOS 12 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE - REPRESENTANTES DOS SINDICATOS DE 13 

TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE: Benedito Augusto de Oliveira (Titular); 14 

Lourdes Estevão de Araújo (Suplente); Francinilda Souza Lima (titular); Adilton Doreval 15 

Leite (titular); Ernane Silveira Rosas (Suplente); CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DO 16 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Daniela Martins Galli (Titular); Durval Rodrigues 17 

(Suplente);  Patrícia Rodrigues Rocha (Titular); Horácio Manuel Santana Teles 18 

(Suplente); ASSOCIAÇÃO DOS PROFISIONAIS DE SAÚDE: Márcia Gonçalves 19 

(Titular); Ana Luiza Martins de Moura (Suplente); Jorge Carlos Machado Curi (Titular); 20 

Alexander de Carlo Freitas Navarro (suplente); IV-REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS 21 

- CENTRAIS SINDICAIS: Ivanice da Silveira Santos (Titular); Roberto Alves da Silva 22 

(Suplente); José Freire da Silva (Titular); Renato de Jesus Santos (Suplente); Ismael 23 

Gianeri (Titular); Cleonice Caetano de Souza (Suplente); ASSOCIAÇÕES DE 24 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: Patricia Regina Dupim (Suplente) - MOVIMENTOS 25 

POPULARES DE SAÚDE: Idreno de Almeida (Titular); Gilberto Teixeira Mendes 26 

(Suplente); Douglas Alves Nogueira (Titular); Lúcia de Nazaré Oliveira (Titular); Ercindo 27 

Mariano Junior (Suplente); Paulo Roberto Belinelo (Titular); Givanildo Oliveira dos 28 

Santos (Suplente); ASSOCIAÇÕES DE MORADORES: Alaor Vieira dos Santos (Titular); 29 

PROGRAMA OU MOVIMENTO RELIGIOSO DE DEFESA DA SAÚDE: José Carlos 30 

Ribeiro Gimenes (Titular); José Dionízio dos Santos Garcia (Suplente); JUSTIFICARAM 31 

A AUSÊNCIA: II - PRESTADORES PRIVADOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – 32 

ENTIDADES COM FINS LUCRÁTIVOS - III- REPRESENTAÇÃO DOS SINDICAIS DE 33 

TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE -  Otelo Chino Junior (Titular); ASSOCIAÇÃO 34 

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: Ana Luiza Martins de Moura (Suplente); Alexander 35 

de Carlo Freitas Navarro (Suplente); IV - REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS - SETOR 36 

EMPRESARIAL: Marcelo Antonio Fernandes (Titular); Veridiano Bispo dos Santos 37 

(Suplente); ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES DE PATOLOGIA: Alisson Barreto 38 

(Titular); Carlos Alberto Rotea Junior (Titular); Tiago Cepas Lobo (Suplente); 39 

MOVIMENTOS POPULARES DE SAÚDE: Maria Isabel Oliveira Panaro (Suplente); 40 

AUSENTES: I - PODER PÚBLICO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE: Roberta 41 

Aparecida da Silva Meneghetti (titular); Izilda Maria Chiozotto de Moraes (Suplente); 42 

UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO: Antonio Gonçalves de Oliveira Filho 43 

(Titular); José Roberto Matos Souza (Suplente); Silvia Justina Papini (Suplente) –  IV – 44 

REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS:  Renato de Jesus Santos (Suplente) – 45 

ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES DE PATOLOGIA: Carla Regiane Diana (Suplente); 46 

MOVIMENTOS POPULARES DE SAÚDE: Givanildo Oliveira dos Santos (Suplente); 47 

ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE INTERESSE DA MULHER: Teresa de Sousa Dias 48 

Gutierrez (titular); Regiane Alves Ferreira (Suplente); ASSOCIAÇÕES OU 49 

MOVIMENTOS POPULARES DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Ana Paula Bortoletto 50 

Martins (Titular) Ana Carolina Navarrete M.F. da Cunha (Suplente). Estando estabelecido 51 

o quórum a Secretária Executiva do CES/SP Maria Aparecida Malta passa a palavra para 52 

o conselheiro Belfari Garcia Guiral que, presidindo os trabalhos, abre a reunião 53 
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cumprimentando aos Conselheiros e desejando bons trabalhos para o dia e em atenção a 54 

solicitação de vários conselheiros, pede um minuto de silêncio para homenagear os 55 

companheiros Carlos Neder e Jean Roberto Coleda. Iniciando o expediente a secretária 56 

executiva coloca em regime de votação a aprovação da Ata da Reunião Ordinária do 57 

Pleno do CES/SP de nº 312, aprovada por 19 votos a favor, 0  voto contrário e 0  voto 58 

em abstenção. Primeiro informe  a Secretaria Executiva pede especial atenção para que 59 

apenas os conselheiros com condição de voto exerçam a prerrogativa de votar nas 60 

pautas. Conselheira Ivanice Silveira dos Santos pela coordenação da comissão eleitoral 61 

biênio 2021-2023 informa sobre a próxima composição do CES/SP, esclarecendo que a 62 

publicação estará no DOE de 28/09/2021, todos os seguimentos com representação, 63 

houve grande renovação de conselheiros, mais de 50% dos membros renovados para o 64 

próximo mandato, e deseja boa sorte e bom mandato para todas as entidades. 65 

Secretária executiva informa que a cerimônia de posse dos novos conselheiros será em 66 

29/11/2021, momento em que os atuais membros e os futuros membros deverão 67 

registrar presença. Conselheiro Alaor Vieira propõe encaminhamento sobre o tema a fim 68 

de que  seja possivel fazer a transição do mandato de forma presencial. Conselheiro 69 

Adilton D. Leite informa sobre o próximo webinar do CES/SP que acontecerá dia 70 

30/10/2021 com transmissão pelo canal cessp previsão de inicio as 10h e versará sobre 71 

os Princípios do SUS - Universalidade, Integralidade e Equidade, o convidado é Nelson 72 

Rodrigues e será mediado pela Conselheira Daniela Galli. Divulga, ainda que, a frente de 73 

ações sociais da força tarefa de COVID19  da Unicamp tem circulado em vários 74 

municípios no Estado de São Paulo fazendo testagem por meio do RT-PCR e pesquisa de 75 

anticorpo e estará dia 29/09 das 10 h até 16 h na Praça da República. Quarto informe 76 

Conselheira Roxane Alencar informa sobre a V Conferência Nacional de Saúde Mental e 77 

que a comissão organizadora  da Etapa Estadual convida os Conselheiros que se 78 

interessam pelo tema para participar da próxima reunião dis 29/09 às 14h. Conselheiro 79 

Douglas Alves informa sobre as visitas aos Hospitais do Estado de São Paulo, dia 13/09 80 

Hospital Universitário da USP: trata-se de um hospital que não está sob gestão da 81 

SES/SP, mas a Reitoria da Universidade de São Paulo e a diretoria do Hospital 82 

Universitário, muito gentilmente recebeu os membros da comissão  e forneceu as 83 

informações  iniciais e aquelas que não foram possíveis de ser apresentadas naquele 84 

momento  serão encaminhadas posteriormente. Dia 15/9 no Hospital Geral de 85 

Guaianases da administração Direta da SES/SP acompanhados pelo Dr. Marcos Ferlim  e 86 

o conselheiro Paulo Belinelo. A diretoria do hospital, fez um breve relato a respeito da 87 

dificuldade em suprir a falta de Recursos Humanos e sobre a queda da utilização dos 88 

leitos de UTI covid-19 (na ordem de 40- 50%) e dos leitos de enfermaria Covid-19, lá 89 

também existem 20 leitos de UTI maternidade COVID-19, que no momento da visita não 90 

estavam sendo utilizados. A comissão aponta para necessidade de retorno do 91 

funcionamento da ala psiquiátrica e do PS. Aponta também para a necessidade de 92 

renovação da frota de UTI Móvel pela importância estratégica de atender uma população 93 

de mais de quatro milhões e meio de pessoas. Dia 16/9 no Hospital Geral de São Mateus 94 

acompanhados pelo Dr. Marcos Ferlim e o conselheiro Paulo Belinelo. No equipamento 95 

não houve a suspensão imediata de todos os serviços, mas seguiu para atender os casos 96 

mais urgentes e procedimentos. Segundo os relatos há necessidade da ampliação do 97 

serviço de parto normal e também da ala de queimados, assim como a criação da UTI 98 

adulto. Conselheiro relata que  no dia da visita houve um incidente na porta do PS que 99 

no momento não contava com a presença dos médicos e que em função de disso os 100 

pacientes que chegaram por volta de 9h não haviam sido antendidos até meio-dia. A 101 

diretoria do hospital se moveu prontamente para que fosse restabelecido o atendimento 102 

àqueles pacientes que estavam ali. Relata que percebeu a falta de encaminhamento ao 103 

serviço social ou mesmo o encaminhamento pra ouvidoria. Conselheiro José Gimenez 104 

convida a todos para o próximo seminário dos militantes das políticas públicas de Saúde 105 

em defesa do SUS promovido pela Arquidiocese de São Paulo que acontecerá no próximo 106 
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dia 09/10 das 9 às 13 horas. Convida a todos para participarem do evento em defesa 107 

das PICS de São Paulo e no Brasil que vai acontecer dia 02/10, com o apoio do 108 

Ministério da Saúde  em busca da implantação das PICS no Estado de São Paulo. 109 

Conselheiro Alaor faz o resumo de uma matéria jornalística, para trazer a luz da 110 

sociedade brasileira o cenário da região de Ribeirão Preto em razão dos incêndios , 111 

informa que acompanha desde 06/09 o que tem ocorrido na região noroeste, norte e 112 

centro-oeste do Estado, em mais de 80 cidades, das quais minitora 49. A região é muito 113 

ampla com várias cidades de 03 mil até 07 mil habitantes. Chama a atenção do Governo 114 

do Estado de São Paulo para, na medida do possível, assistir as cidades de todas as 115 

regiões afetadas. Aponta que nos próximos meses haverá um primeiro impacto  nos 116 

preço dos alimentos no Estado de São Paulo e região metropolitana, pois a lavoura 117 

queimou; peixes,  gado, inclusive animal de pesquisa foram perdidos. Informa que sua 118 

instituição segue monitorando o território de várias formas. Secretaria Executiva informa 119 

sobre a necessidade de os coordenadores de comissão encaminharem os relatórios das 120 

atividades deste mandato. Conselheiro Paulo Belinelo informa sobre programa "Previne 121 

Brasil" que está sendo implantado e os seus impactos na atenção básica. Solicita 122 

inclusão de pauta para debater sobre o programa e  ao final aprovar  uma recomendação 123 

que será apresentada pela COFIN e também, aprovar a realização de um webinar que 124 

pretende atingir 645 municípios e demais interessados sobre o programa "Previne 125 

Brasil". Secretária Executiva coloca em regime de votação a inclusão de pauta para 126 

apreciação da recomendação ao Ministério da Saúde sobre o financiamento do Programa 127 

Previne Brasil e a realização de eventos audiovisuais e remotos. Aprovado por 19 votos a 128 

favor,  0 voto contrário e 0 voto em abstenção. Primeiro item de pauta: Apresentação a 129 

respeito do Projeto de Lei Complementar nº 26/2021 que trata da reforma 130 

administrativa proposta pelo Governo do Estado e que  impacta diretamento no serviço 131 

público.  Conselheiro Benedito dá as boas vindas à Sra Joana Biava do DIEESE e 132 

esclarece que a Comissão solicitou a pauta, pois no entendimento dos membros a PLC 133 

26/21 se fundamenta na PEC 32/2020 que está tramitando no Congresso Nacional e 134 

trata da  reforma administrativa, portanto, impacta diretamente nas Universidades e no 135 

SUS. Joana faz uma apresentação sobre a PLC 26/21 com o objetivo de mostrar como 136 

estão alinhadas as propostas de Reforma Administrativa. No Estado de São Paulo é um 137 

reflexo direto totalmente articulado com o que está acontecendo e âmbito Federal.  A 138 

PEC 32 está tramitando no Congresso e, na última semana, foi aprovada na comissão 139 

especial da câmara e agora vai para o Pleno da câmera.  Conselheiro Benedito aponta 140 

que a reforma administrativa vai atingir o baixo funcionalismo público, já que propõe a 141 

terceirização. O Estado de São Paulo pratica o pior salário médio do Brasil, e muita gente 142 

acha que o servidor público ganha uma fortuna. Acrescenta que o que não está descrito 143 

na exposição da Joana é que a reforma não atinge os altos salários do Estado e a PEC 32 144 

também não.  A PEC 32 não abrange os militares, nem o judiciário. A PEC e a PL 145 

atingem a “piãozada”. É pra criar uma promiscuidade no funcionalismo público. Observa 146 

também a ênfase em ofertar cargos, porque no PL eles flexibilizam a contratação. 147 

Pergunta: Quem vai fiscalizar as contratações temporárias, as contratações por urgência,  148 

o que é urgência? Quando se coloca isso dentro de uma lei cria no do âmbito legal uma 149 

subjetividade absurda de administrar e de fiscalizar, não consegue fiscalizar isso porque 150 

está subjetivo dentro do projeto. Aponta para o fim do concurso público, o fim da 151 

carreira de estado. As propostas não estão atingindo o andar de cima do funcionalismo, 152 

nem tocam no assunto. Estão falando do fim do servidor médio, do professor que está 153 

na escola da periferia tomando tiro. Aborda ainda sobre a historia da meritocracia: o 154 

estado fala que vai bonificar o seu o trabalho. E por fim faz uma reflexão sobre a real 155 

necessidade de se fazer uma reforma administrativa em meio de uma Pandemia que 156 

assola o país.  Conselheiro Alaor entende que é preciso sair de cima do muro e parar de 157 

passar pano para OSSs. Esse processo de quarteirização, quinterização e precarização 158 

da assistência a saúde vai na contra mão da carta de direitos dos usuários de saúde do 159 
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Brasil, pois a mão de obra terceirizada não garante vínculo da relação médico, paciente. 160 

Alerta que está na hora de tomar posse deste SUS e não precisa se valer do subterfúgio 161 

de um  Decreto Federal para instituir usurpadores de função pública, porque também 162 

atua nas entidades da Reforma Sanitaria para instituir isso. Não precisa de um Decreto 163 

de Regulamentação que jamais fez qualquer coisa no sentido de regular o SUS. O estado 164 

tem feito investimento de forma aleatória e sem base  e pergunta: para qual finalidade? 165 

Cita o aporte financeiro para a finalização do hospital em Ribeirão Pires onde o dinheiro 166 

foi desviado, o estado auditou e nada encontrou. Aponta que não viu nemhum plano de 167 

ação de utilização do aporte de 30 milhões recebido. No tocante a fiscalizar o secretário 168 

aponta para a inconstitucionalidade latente quando o secretário de saúde é o presidente 169 

do conselho, não tendo como se auto fiscalizar. E relata que qualquer pessoa que tiver, 170 

no mínimo moral, tem condição de ingressar na justiça e anular todos os atos desse 171 

colegiado. Conselheiro Belfari relata que é do quadro de funcionários públicos do Estado 172 

de São Paulo, que fez a leitura do documento e prestou atenção na análise que a Joana 173 

fez e também na fala do Conselheiro Benedito. A cada fala sente maior angústia, 174 

ansiedade e necessidade de se apropriar da temática e fazer análise coerente. Com base 175 

na última frase da Joana:  “são propostas mal formuladas que precisam de muito 176 

debate”, realmente este deve ser o mote desta discussão, trazer, antes de qualquer 177 

decisão a tônica do que são propostas factíveis e o que são não factíveis. Propõe uma 178 

análise mais profunda. Propõe indicar o que o CES/SP entende como uma necessidade 179 

de alteração de redação, de implemento. Lembra que existe nesse coletivo uma 180 

comissão responsável pelos contatos com os legisladores da ALESP, composta de 04 181 

membros.  Propõe construir um documento muito bem elaborado, e após a comissão 182 

articula com os parlamentares, já com o documento elaborado por este conselho. 183 

Conselheiro o Tiago Texera informa que foi plenamente contemplado com o 184 

encaminhamento  proposto pelo Belfari. Agradece o CESSP por trazer a Joana para 185 

poder elucidar e esclarecer sobre este projeto. Fala em nome dos municípios paulistas,  186 

tem preocupação pois essas propostas de reforma administrativa trará o fim do interesse 187 

pela carreira pública e suas consequencias. Pergunta: contratar terceiros  para justificar 188 

um custo mais barato pra fazer saúde pública na ponta vai melhorar os indicadores de 189 

saúde? Afirma que saúde se faz com vínvulo, os vínculos que se estabelecem no modelo 190 

de atenção primária, a exemplo os da Estratégia de Saúde da Familia. Em sua percepção 191 

essa é a grande questão: o profissional não tem o vínculo, não tem o compromisso, hoje 192 

está aqui, amanhã pode estar em outro lugar... Pergunta: Isso vai mudar os indicadores 193 

de saúde do SUS no Brasil, no estado e nos municípios paulistas?  Em sua convicção os 194 

indicadores tendem a piorar com a tercerização da mão de obra no SUS.  Conselheiro 195 

Douglas concorda em parte com o Belfari, visto que já foi solicitado, algumas vezes, 196 

audiência com a ALESP e não foram atendidos.  Lamenta que vivemos uma crise de 197 

confiança que vem se agravando cada vez mais; a classe política infelizmente, tanto a 198 

esquerda quanto a direita, nos últimos 20 anos vem passando por uma reavaliação de 199 

seu potencial explicativo, e tanto a esquerda como a direita tem uma importância 200 

indiscutível para a construção da Democracia que é inegociável. A Democracia é uma 201 

conquista. Proponho trazer esta discussão para dentro da Comissão e acredita ser 202 

preciso provocar, com base na LC 141/12, uma Audiência Pública na ALESP. Retoma que  203 

nestes quase dois anos de mandato, já foram solicitadas algumas agendas com a 204 

Comissão de Saúde da ALESP, sem respostas. Propõe que, na proxima reunião da 205 

comisão, a Joana retorne para aprofundar todos estas quesões que foram apontadas 206 

nesta reunião e propor uma Audiência Publica dom a ALESP para tratar da PLC 26/21. 207 

Conselheiro Jorge Curi, concorda que esse tema é muito preocupante, mas quer 208 

confessar que tem simpatia por alguns serviços de OSSs, particularmente aqueles 209 

ligadas à Hospitais Universitários. Tem, também, uma enorme simpatia pela carreira de 210 

estado e respeita à quem trabalha na área saúde, haja visto o trabalho que vem sendo 211 

feito na pandemia. Esse tema vale um debate muito grande, alega que teve contato com 212 
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um grupo que ajudou a formatar OSSs de São Paulo e admira o trabalho, mas precisa de 213 

muita maturidade pra discutir isso. Existe funcionário público bom e ruim isso é real, 214 

mas, além disso, existem maus-tratos aos funcionários como os  tem acontecido durante 215 

os últimos anos e particularmente durante a pandemia. Na verdade os profissionais são 216 

extremamente sacrificados, não é justo isso e é ruim para os pacientes. Simpatiza com a 217 

ideia de Audiência Pública e também com a manifestação clara do CES/SP em relação a 218 

essa súbita mudança da perspectiva de contratação dos profissionais de saúde, o que 219 

pode significar uma ponta em direção ao término do vínculo formal de trabalho, o que é 220 

muito preocupante. Em São Paulo perdeu o controle da situação e aconteceu que 221 

acontece em outros estados, é necessária uma fiscalização intensa e já foi relatado aqui 222 

a ausência de profissionais inclusive em pronto-socorro, o que é inaceitável. Uma coisa é  223 

ter uma OSS de respeito e com compromisso e outra coisa é abrir completamente a 224 

porteira para qualquer um que resolva ser uma OSS que presta serviço de extrema 225 

relevância e preocupação, que é a saúde da população e nossa. Seu encaminhamento é 226 

fazer o que puder para postergar esta decisão e manter esse debate permanente, que é 227 

fundamental. Conselheiro Benedito corrobora com os encaminhamentos: A comissão 228 

deve se reunir com a presença da Joana, fazer um documento para o Presidente da 229 

Comissão de  Saúde na Assembleia Legislativa,  e articular com deputados e pessoas 230 

que possam chamar a Audiência Pública. Encerradas as manifestações a secretária 231 

executiva coloca em regime de votação reunião ampliada no dia 06/10/21 as 9h 232 

convidados todos os conselheiros a fim de elaborar de material com vista a uma 233 

audiência pública. Aprovado por 20 votos favoráveis, zero voto contrário e um voto em 234 

abstenção. Conselheiro Alaor declaração de voto: favorável ao encaminhamento muito 235 

embora intempestivo, visto ter a PEC 32 tramitando no congresso e o temor  de que a 236 

distância para a reunião possa prejudicar os encaminhamentos. Secretaria Executiva 237 

esclarece que o item 2 de pauta, por solicitação dos coordenadores do GT PICS, será 238 

retirado de pauta. Seguindo para o 3º item: aprovação da participação de convidados na 239 

reunião da comissão de DST / HIV /AIDS e hepatites virais. Conselheira Daniela Galli 240 

esclarece que  a comissão DST /HIV /AIDS vem discutindo a questão de saúde integral 241 

da população. Relata que é sabido o quanto essa população sofre em relação ao acesso 242 

aos serviços de saúde, a dignidade, respeito, à possibilidade de usufruir destes serviços, 243 

e ainda, a respeito dos índices alarmantes de suicídio nessa população, sobretudo os 244 

adolescentes; bem como, do gargalo que existe na assistência aos adolescentes que se 245 

hormonizam por conta e, após,  na idade adulta,  acabam desenvolvendo uma série de 246 

problemas de saúde devido ao uso de silicone industrial, que é impróprio para este fim. 247 

Na percepção da Comissão este é um tema que deve ser debatido transversalmente em 248 

diversas comissões deste CES, dentre elas a comissão de políticas públicas. Ressalta que 249 

a comissão de DST/HIV /AIDS, historicamente, vem discutindo as questões de saúde 250 

desta população, considerando o alto índice dessa doença nessa população, e diante 251 

disso proporcionou, por meio das Rodas de Conversa, os debates com a comunidade 252 

trans e como parte dos trabalhos - a partir do levantamento realizado - concluiu que a 253 

comunidade trans tem, entre outras, a reivindicação de levar ao conhecimento dos 254 

parlamentares as seua necessidades.  Esclarece que esta é a finalidade do convite e  255 

solicita o voto favoravel  a essa matéria para que seja possivel prosseguir com o 256 

trabalhos que vêm sendo realizados nas rodas de conversa. Aponta as parcerias da 257 

comissão DST/HIV com a comunidade trans por meio das assistente sociais, o CRT, a 258 

coordenação da Política de hiv-aids do Estado de São Paulo, o comitê LGBT da Secretaria 259 

da Saúde e as pessoas que  atuam no ambulatório TT que é o primeiro ambulatório de 260 

Saúde trans de São Paulo. Não havendo manifestações a respeito do tema, em regime 261 

de votação a aprovação para participação de convidados Alexandre Padilha – Deputado 262 

Federal – Érica Malunguinho – Deputada Estadual e Érika Hilton – Vereadora em São 263 

Paulo, na reunião de DST /HIV /AIDS e Hepatites virais. Aprovada por 19 votos a favor, 264 

zero votos contrário e zero votos em abstenção. O próximo item de pauta Aprovação da 265 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – Térreo –  Tel.: (11) 3066-8714. 

 

 

6 

 

composição e constituição da Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Saúde 266 

Mental, na proposta de forma paritária: Roxane Alencar Coutinho e Silvio Augusto Balan 267 

Garcia do Seguimento Gestor – Alexander de Carlo Freitas Navarro e Francinilda Souza 268 

Lima do Seguimento Trabalhador, Lucia de Nazaré Oliveira– Gilberto Teixeira Mendes – 269 

Tiago Cepas Lobo e Ercindo Mariano Junior do Seguimento Usuário, com autorização 270 

para constituir subcomissões. Não havendo outras manifestações sobre o tema, em 271 

regime de votação aprovado por 19 votos favoráveis, zero voto contrário e zero voto em 272 

abstenção, já incluindo o voto da conselheira Ana Luiza está votando pelo chat porque 273 

não conseguiu votar. A secretária execuriva ressalta que os conselheiros em condição de 274 

voto  exerçam o seu direito ao voto. Quinto item de pauta aprovação da realização de 275 

oficinas de acolhimento para os membros do Conselho Estadual de Saúde biênio 2021-276 

2023. A secretária executiva esclarece que essa foi uma indicação da comissão eleitoral 277 

em parceria com a mesa diretora, para atender o que prevê o Regimento Interno do 278 

CES/SP. Informa que o atual mandato se encerra em 29/11 e apresenta a proposta de 279 

reuniões semanais, sempre às segundas-feiras das 9 às 12 horas, acontecendo 2 280 

reuniões no mês de dezembro e as demais no mês de janeiro, lembrando que a oficina 281 

de acolhimento é extensiva para todos os conselheiros do biênio 2021-2023. Conselheiro 282 

Belfari informa que esta oficina de acolhimento está sendo preparada pelo CEFOR sendo 283 

importante a participação dos conselheiros mesmo em segundo mandato. Não havendo 284 

outras manifestações, em regime de votação aprovada por 21 votos a favor, zero voto 285 

contrário e zer votos em abstenção. Sexto item de pauta homologação da aprovação 286 

participação da conselheira Daniela Martins Galli na “Roda de Conversa Virtual da 1ª 287 

Parada virtual do Movimento LGBTQIA+ do Litoral Norte” no dia 11 de setembro de 288 

2021. Conselheira Daniela Galli informa que o evento aconteceu com a participação dos 289 

diversos atores da sociedade civil e que sua participação se deveu às rodas de conversa 290 

que foram realizadas pelo CES/SP e a movimentação de pessoas trans, LGBTQIA+ de 291 

todo o estado. Não havendo mais manifestações,  em regime de votação aprovado por 292 

20 votos favoráveis, zero voto contrário e  zero voto em abstenção. Sétimo item de 293 

pauta homologação da aprovação da participação da secretária executiva do Conselho 294 

Estadual de Saúde Maria Aparecida Fereira Malta e das conselheira Sueli Vallin, Daniela 295 

Martins Galli na reunião organizativa do 3º Seminário Nacional de Saúde das Mulheres 296 

que aconteceu nos dias 24  e 25/09/2021. A secretária executiva informa que dia 297 

15/09/2021 recebeu do CNS e-mail chamando para participar desta reunião 298 

organizativa, levado à mesa diretora foi sugerido os nomes da Conselheira Sueli Vallin, 299 

por ser  representante da gestão e trabalhar em uma área técnica da secretaria e da 300 

conselheira Daniela Galli que está a frente da comissão de DST HIV/AIDS e hepatites 301 

virais desenvolvendo interlocução com a população LGBTQIA+. A reunião aconteceu no 302 

último final de semana (sexta e sábado) e neste ato convida as demais  conselheiras 303 

deste plenário para que participarem da organização do seminário regional de saúde das 304 

mulheres ele será na região Sul e Sudeste será nos dias 22 e 23/10/2021. Lembra que o 305 

Pleno do CES/SP  conta com  20 Conselheiras. Informa que será preciso organizar o 306 

evento estadual prévio ao evento Regional Sudeste. Conselheiro Belfari lembra que o 307 

tema veio à Mesa Diretora  com o requisito de participação única e exclusiva feminina, 308 

não sendo uma decisão da mesa diretora deste conselho e sim uma orientação, um 309 

requisito do CNS,  reforça que não é do entendimento da Mesa Diretora não ter um 310 

número adequado para outras participações, visto que, também é importante o homem 311 

cuidar da saúde mulher. Aponta que o evento nacional oferta uma representação de 180 312 

mulheres para o estado de São Paulo onde comissão constituída tem a responsabilidade 313 

também de definir, para o CES, como o estado de São Paulo será representado neste 314 

evento. Não havendo outras questões a respeito do tem, em regime de votação 315 

aprovado por 19 votos favoráveis, zero voto contrário e zero voto em abstenção.  Como 316 

último item de pauta inclusão requerida pela COFIN para apreciar o programa “Prevenir 317 

Brasil”. Mariana convidada da comissão e assessora do Cosems/SP faz uma breve 318 
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explanação sobre o programa e apresenta a recomendação preparada pela comissão 319 

para apreciação dos Conselheros . Conselheiro Alaor entende ser de suma importância 320 

trazer essa pauta pra debate porque em sua opinião  o programa Previne Brasil altera a 321 

estrutura dorsal do SUS, assim como o piso da enfermagem,  num valor tão alto que 322 

alguns municípios não teriam condições de arcar com esse orçamento. Esclarece que no 323 

operativo do sistema há proposta de redução da carga horaria o que força o gestor  a 324 

ampliar a rede ou desassistir pessoas. Lembra que em 2009 houve um modinha que 325 

começou no Grande ABC onde pegavam as estruturas de atenção primária à saúde, 326 

atenção básica, as unidades básicas de saúde que têm uma subtipagem de um a quatro,  327 

e convertiam essas unidades em unidades de saúde da família. Aponta que isso é 328 

dilapidação da estrutura de atenção básica e que na prática de uma estrutura de atenção 329 

com RH, tiram tudo de lá e colocam o médico de saúde da família, aí faturam falsamente 330 

no sistema por dois e pagam por meio e agora, engessam tudo isso com a carga horária.  331 

Alerta para uma verdadeira febre do “Previne Brasil” no interior do estado e que isso não 332 

acabará bem. Há um gargalo nas redes e não é apenas na alta complexidade, tem 333 

também reflexos na atenção primária. Conselheira Daniela parabeniza conselheiro Paulo 334 

e a COFIN por ter trazido esse assunto, informa que o FICAFS está à disposição para 335 

colaborar com as atividades que a comissão pensar em desenvolver, visto que essa 336 

discussão já está bastante ampla, em todos os conselhos que são representados pelo 337 

FICAFS. Fala com mais propriedade pelo conselho de fono, que há mais de um ano vem 338 

discutindo essas mudanças na atenção básica e, na sua percepção, o programa QUALIS 339 

foi muito importante pro estado de São Paulo e a estratégia de saúde da família é um 340 

programa bastante importante que, se executado bem e com o auxílio de profissionais 341 

da área da reabilitação, ou seja, outros profissionais - dada complexidade dos problemas 342 

de saúde que enfrentamos numa grande capital, diferentemente do que foi estudado e 343 

visto no nordeste brasileiro - precisa de resposta a complexa a problemas complexos. 344 

Esse programa atende a população, as suas necessidades, é um programa exitoso, muda 345 

uma lógica de assistência para territorialização, pra assistência dentro do território para 346 

o entendimento das questões e demandas de saúde, muda a lógica hospitalocentrica. 347 

Conselheiro Paulo agradece pelo apoio e pela disposição auxiliar a COFIN nesta tarefa.  348 

Em regime de votação a aprovação da recomendação 16 votos favoráveis, zero voto 349 

contrário e zero voto em abstenção. Segundo item a aprovação de um evento 350 

audiovisual pela COFIN, para tratar o tema “Previne Brasil”. Aprovada por 16º votos, 351 

zero voto contrário e zero voto em abstenção. Encerrados os itens de pauta. Conselheiro 352 

Belfari observa que desde o começo da pandemia, desde que o CES adotou as reuniões 353 

virtuais, esta é a primeira vez que constata a dificuldade de quórum. Reforça o  pedido  354 

da participação de todos os Conselheiros para as deliberações deste conselho. Agradece 355 

a participação e declara encerrada a reunião.  356 

DELIBERAÇÃO 01 - ASSUNTO: Aprovação da Ata da Reunião Ordinária 313ª de 357 

30/08/2021.DECISÃO: aprovado: 19 votos a favor -   0  voto contrário –  0  voto 358 

abstenção DELIBERAÇÃO 02 – ASSUNTO: Inclusão de pauta para apreciação da 359 

recomendação ao Ministério da Saúde sobre o financiamento do Programa Previne Brasil 360 

e a realização de eventos audiovisuais e remotos.DECISÃO: aprovado: 19    votos a 361 

favor -  0   voto contrário -  0   voto abstenção. 362 

DELIBERAÇÃO 03 - ASSUNTO Aprovação de reunião ampliada da comissão de Gestão 363 

do Trabalho e Funcionamento dos Serviços de Saúde no dia 06-10-2021, com a 364 

participação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - 365 

DIEESE para discussão e elaboração do documento sobre o PLC 26/2021, com vistas à 366 

audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.DECISÃO: 367 

Aprovado: 20 votos a favor - 0 voto contrário -   01  voto abstenção 368 

DELIBERAÇÃO 04 - ASSUNTO: Aprovação da participação de convidados na reunião 369 

de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais: Alexandre Padilha – Deputado Federal – Érica 370 

Malunguinho – Deputada Estadual e Érika Hilton – Vereadora. DELIBERAÇÃO 05 - 371 
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ASSUNTO: Aprovação da Recomendação sobre a intensificação dos cuidados para 372 

minimizar o avanço da pandemia. DECISÃO: aprovado: 19   votos a favor –  0 voto  373 

contrário  – 0   votos abstenção  374 

DELIBERAÇÃO 05 - ASSUNTO: Aprovação da composição e constituição da Comissão 375 

Organizadora da Conferência Estadual de Saúde Mental, na seguinte conformidade: 376 

Roxane Alencar Coutinho e Silvio Augusto Balan Garcia do Seguimento Gestor – 377 

Alexander de Carlo Freitas Navarro e Francinilda Souza Lima do Seguimento Trabalhador 378 

e Lucia de Nazaré Oliveira– Gilberto Teixeira Mendes – Tiago Cepas Lobo e Ercindo 379 

Mariano Junior do Seguimento Usuário, com autorização para constituir subcomissões. 380 

DECISÃO: aprovado: 20 votos a favor –  0 voto contrário - 0  voto abstenção 381 

DELIBERAÇÃO 06 - ASSUNTO: Aprovação da realização de Oficina de Acolhimento 382 

para os membros do CES de – Biênio 2021-2023. DECISÃO: aprovado: 21 votos a favor 383 

–  0   voto contrário -  0 voto abstenção  384 

DELIBERAÇÃO 07 – ASSUNTO: Homologação da aprovação “ad Referendum” da 385 

participação da Conselheira Daniela Martins Galli na “Roda de Conversa Virtual da 1ª 386 

Parada virtual do Movimento LGBTQIA+ do Litoral Norte” no dia 11 de setembro de 387 

2021. DECISÃO: aprovado: 20 votos a favor – 0 voto contrário -  0 voto abstenção 388 

DELIBERAÇÃO 08 – ASSUNTO: Homologação da aprovação “ad Referendum” da 389 

participação da Secretária Executiva do CES/SP – Maria Aparecida Ferreira Malta e das 390 

Conselheiras Sueli Vallin e Daniela Martins Galli na Reunião Organizativa do III 391 

Seminário Nacional de Saúde das Mulheres nos dias 24 e 25 de setembro de 2021. 392 

DECISÃO: aprovado: 19 votos a favor –0  voto contrário - 0  voto abstenção 393 

DELIBERAÇÃO 09 – ASSUNTO: Aprovação da Recomendação ao Ministério da Saúde 394 

sobre o Financiamento do Programa Previne Brasil. DECISÃO: aprovado:  16  votos a 395 

favor – 0  voto contrário -  0 voto abstenção 396 

DELIBERAÇÃO 10 – ASSUNTO: Aprovação da realização de Eventos Audiovisuais 397 

remotos para tratar do tema de Financiamento do Programa Previne Brasil. DECISÃO: 398 

aprovado: 16 votos a favor – 0   voto contrário -  0 voto abstenção 399 

Esta ata foi lavrada por Ohana Renata Bernardes de Souza e revisada por Maria 400 

Aparecida Ferreira Malta. 401 


