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AGENDA LEGISLAÇÃO CARTILHAS

Editorial

Palavra do Conselho

Momento de balanço das ações. O ano de 2014 já desponta no horizonte próximo e chega o momento em que
revivemos as ações que fizemos e aquelas que desejamos, mas não conseguimos. Um ano de muitas atividades
realizadas pelos Conselheiros e Conselheiras do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, pela Secretaria
Executiva, seus trabalhadores e trabalhadoras, bem como pelos convidados e convidadas que nos honraram com
suas contribuições valiosas. Estivemos presentes em inúmeras atividades em São Paulo, em Brasília e em outros
Estados. 

Das ações realizadas e acompanhadas pelo CES-SP, destacamos a discussão e o aprimoramento, junto ao CNS,
da mobilização nacional pelo Projeto de Lei de Iniciativa Popular que prevê a destinação de 10% das Receitas
Correntes Brutas do Governo Federal para o SUS; o Encontro com os Presidentes de Conselhos de Saúde do
Brasil, no Paraná, participação no 13º Congresso da Associação Paulista de Saúde Pública, em São Paulo; do
Seminário Internacional sobre Regulação do Trabalho e das Profissões em Saúde, em Brasília; do Fórum Global
de Recursos Humanos em Saúde, em Recife; de visitas técnicas a alguns Conselhos de Saúde dos Municípios do
Estado e da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, em Brasília, realizada recentemente. 

Além disso, organizamos uma semana de mobilização dos Conselhos de Saúde em São Paulo com Plenária
Estadual, e dos Conselhos da Macrorregião Sudeste, e de evento comemorativo aos 25 anos da Constituição
Federal de 1988, lembrando esta que foi uma das maiores conquistas do povo brasileiro nos últimos anos. 

As 14 comissões do CES/SP incrementaram as ações do Pleno, trabalhando a todo vapor em diversas frentes, da
fiscalização e apreciação dos instrumentos de gestão, que culminou com a aprovação do Relatório de Gestão do
último ano com algumas ressalvas apresentadas ao Governo do Estado, passando pelo aprimoramento das
ações do CES/SP com outros conselhos de saúde no estado, à discussão da política de saúde mental, álcool e
outras drogas, de insumos e medicamentos, de recursos humanos, tecnologia em saúde, saúde de populações
mais vulnerabilizadas, como a mulher, o negro, a criança e o adolescente, os privados de liberdade e aqueles
com deficiência, dentre outras. 

O ano de 2013 ainda não acabou, mas já fazemos nossos planos para o ano de 2014, que promete ser um ano
de muito mais trabalho para todos nós do CES-SP. 

Lembramos que é um ano de Copa do Mundo no Brasil e, como todo evento desse porte, exige pensar toda uma
infraestrutura necessária, incluindo o suporte dos serviços e dos profissionais de saúde aos povos todos que
migrarão ao Brasil por aquela época; também é um ano de eleições majoritárias para cargos no executivo e no
legislativo e desejamos que todos aqueles políticos rejeitados pela população, possam ser substituídos por
outros, verdadeiramente comprometidos com o desenvolvimento da nação, o que inclui dizer, o desenvolvimento
da própria população, com o investimento necessário nas políticas públicas essenciais ao povo brasileiro, como
saúde, educação, segurança pública, trabalho, emprego, renda e acesso a terra por aqueles que dela necessitam
para sua existência e para o seu trabalho. 

Nós, do CES/SP temos certeza de que não fizemos tudo o que desejamos nesse ano de primeiro mandato para
muitos (as) de nós; também sabemos dos desafios apontados no horizonte que, no nosso campo, significa
oferecer uma saúde pública de qualidade, universal, gratuita e equânime para toda a população brasileira e para
todos (as) estrangeiros que vivem no Brasil ou visitam nossa terra, de povo maravilhoso. Não temos medo do

futuro e também não temos receio do imenso trabalho que temos pela frente. 

Construímos a cada dia um órgão de controle e fiscalização mais democrático, com a renovação do Regimento
Interno do CES/SP e com propostas de mudança da Lei que o Criou, de 1993. Juntos, lutamos pela garantia dos
ideais de solidariedade, justiça e liberdade do povo brasileiro. Juntos também somos mais fortes. Parabéns ao
povo Brasileiro, aos lutadores e lutadoras do dia a dia. Parabéns ao Conselho Estadual de Saúde de São Paulo.

Arlindo da Silva Lourenço – Conselheiro do CES/SP

Especial

Semana de Participação Social no SUS em SP reúne Conselheiros de Saúde de todo o País
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Semana de Participação Social no SUS em SP reúne Conselheiros de Saúde de todo o País

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo promoveu, de 9 a 13 de dezembro,
a Semana de Participação Social no SUS em SP, com o objetivo de fortalecer o
debate e a reflexão sobre o controle social e a gestão participativa da
comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Foram cinco dias voltados à participação da sociedade civil na administração do
SUS, direito assegurado pela Constituição Federal, que permite não só o
controle e a fiscalização permanente da aplicação de recursos públicos, mas
também a presença da comunidade na formulação das políticas públicas de
saúde. 

O evento contou com a presença de Conselheiros do Acre, Alagoas, Amazonas,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Roraima,
Sergipe, Tocantins e Espírito Santo, e de diversos municípios paulistas.

Veja mais na página do CES/SP no Facebook

Primeiro Dia

Plenária dos Conselhos de Saúde do Estado de São Paulo

Mais de 100 pessoas, entre Conselheiros Municipais, Estaduais e convidados
participaram da Plenária dos Conselhos de Saúde do Estado de São Paulo, no
dia 9 de dezembro. Na reunião, foi eleito o conselheiro Arnaldo Marcolino da
Silva Filho como Coordenador da Plenária de Conselhos de Saúde do Estado de
São Paulo no Triênio 2013/2016. 

Como primeira suplente, foi eleita a conselheira Ana Lucia Mattos Flores e como
segunda suplente, a conselheira Meire Cristina Nunes Vieira Rosa Ghilarducci.
Como suplente do Segmento Trabalhador, foi eleita Rute Alves de Almeida Vieira
e como suplente do Segmento Usuário, Anna Maria Martins Soares. O segmento
Gestor não possui suplente.
Veja mais fotos

Segundo Dia

Plenária Interestadual de Conselhos de
Saúde

No segundo dia (10/12) da Semana de Participação
Social no SUS em São Paulo, aconteceu a Plenária
Interestadual de Conselhos de Saúde. 

O evento contou com a apresentação do
Conselheiro Arnaldo Marcolino, Coordenador de
Plenária de Conselhos de Saúde do Estado de São
Paulo, "Desenvolvimento, Democracia Participativa,
Direitos Humanos, Ética na Política, Valores
Republicanos" (veja aqui).

A Diretora do Departamento de Planejamento da
Coordenadoria de Planejamento de Saúde (CPS),
Suely Vallim, também ministrou uma palestra sobre
regionalização e gestão regional. Acesse aqui a
apresentação. O evento contou ainda com a
participação do Assessor Técnico do Conselho de
Secretários Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo (Cosems/SP), o médico pediatra Jorge
Harada.

Veja Mais

Terceiro Dia

Fórum Permanente dos Presidentes dos
Conselhos Estaduais de Saúde

O II Fórum Permanente dos Presidentes dos
Conselhos Estaduais de Saúde contou com a
presença dos Conselhos do Acre, Alagoas,
Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Paraná, Roraima, Sergipe,
Tocantins e Espírito Santo, e de diversos
municípios paulistas. 
 
O Fórum teve início com a apresentação da
Secretária Executiva do CES/SP, Stela Guillin
Pedreira, sobre o papel dos Conselhos e
Conselheiros de Saúde frente à Lei Complementar
nº 141/2012. 

Após a palestra, o Conselheiro do CES/SP Arnaldo
Marcolino da Silva Filho convidou representantes
de cada região do Brasil e do interior de São Paulo
para compor a mesa e debater sobre a temática da
participação social nos conselhos e todas as
atribuições decorrentes.

Veja Mais

Quarto Dia

Constituição Cidadã – 25 Anos: Ciência, Consciência e Prática do Protagonismo Social
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Constituição Cidadã – 25 Anos: Ciência, Consciência e Prática do Protagonismo Social

O quarto dia da Semana de Participação Social no SUS em São Paulo foi
reservado para a Mesa “Constituição Cidadã – 25 Anos: Ciência, Consciência e
Prática do Protagonismo Social”.

Participaram do debate o Coordenador do Núcleo de Assuntos Jurídicos da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Reynaldo Mapelli Júnior; os
Promotores de Justiça Arthur Pinto Filho e Anna Trotta Yaryd; o jornalista
Heródoto Barbeiro; e os Conselheiros Municipais e Estaduais de Saúde. 

O evento teve como um dos destaques a palestra “Ministério Público,
Participação e Controle Social”, ministrada pela Promotora de Justiça da Área
Cível (Idoso), Anna Trotta Yaryd, com importantes esclarecimentos sobre as
ações conjuntas que podem ser adotadas pelos Conselhos, ao lado do MP, para
o fortalecimento da participação social no SUS.

Veja as fotos no Facebook

Quinto Dia

223ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo

No quinto dia da Semana de Participação Social no SUS em São Paulo,
aconteceu a 223ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São
Paulo, com a participação dos Conselheiros Estaduais de Saúde e convidados. 

A reunião teve início com a palestra da Dra. Evelinda Trindade, da
Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde da

Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (CCTIES-SP), intitulada “Avaliação
Tecnológica para a Saúde – O Aprimoramento dos Processos do SUS. 

Foram também temas do encontro o Programa de Inclusão Digital para o Estado
de São Paulo, a IV Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, e as
participações do CES/SP na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena e na
Oficina de Trabalho do Plano Nacional de Educação Permanente para o Controle
Social.

Saiba Mais

Acontece no CES

CES/SP promoveu Seminário Macrorregional de Participação Social em Mauá

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo promoveu, no dia 26 de novembro,
o Seminário Macrorregional de Participação Social em Mauá, com o objetivo de
orientar a organização e o envolvimento dos Conselhos de Saúde nos processos
participativos do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como o de estimular a
revisão de legislação municipal e a criação de programas de inclusão digital. 

O evento contou com o apoio do Departamento Regional de Saúde da Grande
São Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde de Mauá. 

Cerca de 100 pessoas estiveram presentes, representando associações,
movimentos populares e Conselhos de Saúde de 17 municípios: Barueri,
Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos,
Itapecerica da Serra, Itapevi, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão
Pires, Santa Isabel, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo,
Suzano e Taboão da Serra.

Veja no Facebook

RH

CES/SP participa do participou do 3° Fórum Global de Recursos Humanos em Saúde em

Pernambuco

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596576300414052.1073741845.581312338607115&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.597479430323739.1073741846.581312338607115&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592224614182554.1073741837.581312338607115&type=3


Pernambuco

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo (CES/SP) participou do 3° Fórum
Global de Recursos Humanos em Saúde, realizado pela primeira vez na América
Latina, no Centro de Convenções de Pernambuco. 

O evento foi promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Aliança Global para a Força
de Trabalho em Saúde (GWHA), com a colaboração da Secretaria Estadual de
Saúde de Pernambuco e o Ministério da Saúde. 

Durante o evento, foi assinada a Declaração do Recife, com compromissos
nacionais a serem cumpridos pelos países signatários, como a melhoria na
formação dos profissionais do setor e dos sistemas de informação, e a
priorização da mão de obra para atenção básica na saúde primária. 

Foram cerca de 2 mil participantes reunidos com o objetivo de debater os novos
compromissos em matéria de Recursos Humanos em Saúde. Estiveram

presentes Ministros de Estado, autoridades e representantes de 85
nacionalidades.

Veja no Facebook

CIST

CES/SP visita Conselho Municipal de Saúde de Jundiaí

O Conselheiro do CES/SP e Coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador (CIST), Benedito Alves de Souza, reuniu-se, no dia 03/12, com o
Conselho Municipal de Saúde de Jundiaí para mostrar a importância da CIST no
Controle Social e na Saúde do Trabalhador. 

O encontro contou com a participação de membros do Conselho de Saúde local,
trabalhadores do CEREST, e representantes do sindicato dos bancários da
região.

Atenção Psicossocial

CES/SP participa do I Encontro Nacional de Redes de Atenção Psicossocial do SUS

Os Conselheiros Pe. João Mildner e Fábio Belloni participaram do I Encontro
Nacional de Redes de Atenção Psicossocial do SUS, que teve como objetivo o
fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, reunindo os pontos de atenção
e serviços, seus usuários, familiares e parceiros. Mais de 4 mil participantes de
todo País trocaram experiências e debateram sobre a consolidação da Rede de
Saúde Mental. 

O I Encontro Nacional de Redes de Atenção Psicossocial é promovido pela
Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Departamento
de Atenção Especializada e Temática/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério
da Saúde, com a colaboração da Coordenação Municipal de Saúde Mental da
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, e o apoio da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, da Prefeitura de Curitiba e da Secretaria
de Saúde do Paraná.

Saúde Indígena

CES/SP marca presença na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena

Na semana de 02 a 06 de dezembro, aconteceu a 5ª Conferência Nacional de
Saúde Indígena em Brasília (DF), com o objetivo aprovar diretrizes para as
políticas de saúde executadas nas aldeias, por parte dos 34 Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEIs) que integram o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena (SasiSUS). O Conselheiro do CES/SP Estevão Soares Scaglione
participou do evento.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584297114975304.1073741830.581312338607115&type=3


A 5ª CNSI é uma realização do Ministério da Saúde, através da Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI) em conjunto com o Conselho Nacional de
Saúde (CNS).

Veja como foi

Luta contra a Aids

Balões marcam o Dia Mundial de Luta Contra a Aids no Emílio Ribas

Na manhã do dia 29 de novembro, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER)
antecipou a comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, que tem como
data oficial o dia 1º de dezembro. O evento reuniu diversas atividades culturais e
momentos de conscientização para a prevenção de situações de risco contra o
vírus HIV. 

Ao meio dia, foram soltos quatro mil balões vermelhos, simbolizando a luta contra
a Aids. O momento contou com a organização do Conselheiro do Conselho
Estadual de Saúde de São Paulo Pe. João Inácio Mildner (Arquidiocese de São
Paulo da Igreja Católica Apostólica Romana).

Veja as fotos

Guias de Informações

Projeto Saúde Cidadão foi lançado em São Paulo

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo (CES/SP) prestigiou, no dia 22 de
novembro, o lançamento dos Guias de Informações sobre Serviços Públicos e
Medicamentos para a Pessoa Idosa, do Projeto Saúde Cidadão, idealizado e
coordenado pela Promotora de Justiça Anna Trotta Yaryd, que ministrará
palestra na Semana de Participação Social no SUS em São Paulo.

Os guias foram criados pelo Ministério Público paulista em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e a Rede Nossa São Paulo, com o
objetivo de socializar informações que fortalecem a cidadania, as publicações
trazem orientações detalhadas sobre o acesso a medicamentos, bem como a
organização do SUS.

Faça aqui o download do Guia de Serviços: http://bit.ly/I4KCNO e do Guia de
Medicamentos: http://bit.ly/Ikda5G

Veja como foi o lançamento

Pessoa com deficiência

CES/SP visita unidade da Rede Lucy Montoro

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, por meio de sua Comissão de
Saúde Suplementar, visitou, no dia 07 de novembro, a unidade Morumbi da rede
Lucy Montoro, especializada em pacientes com lesão medular, lesões
encefálicas, paralisia cerebral, amputação e má formação. 

O Instituto tem 13 andares com 32 leitos ativos e projeto para 80 apartamentos,
área diagnóstica, consultas e tratamentos especializados na área de reabilitação
(ambulatorial/ internação), piscina e ginásios terapêuticos.

Confira como foi a visita

Outras Notícias

SP usa rede social para mobilizar médicos no resgate a vítimas de acidentes

Abertas inscrições para a XI Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do XXVIII Congresso do
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Abertas inscrições para a XI Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do XXVIII Congresso do
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