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AGENDA LEGISLAÇÃO CARTILHAS

Editorial

Palavra do Conselho

O ano teve seu início e já tivemos uma primeira reunião. Gostei da nossa participação, gostei da condução. Poderemos
melhorar e aperfeiçoar cada dia mais.

Gostaria de partilhar um pouco o que trago, além de um Feliz 2014. Neste instante o que temos pela frente uma série de
compromissos fazendo as Plenárias e Conferências Macrorregionais, etapas da IV Conferência Estadual de Saúde do
Trabalhador e Trabalhadora.

Olhemos a IV Conferência Estadual de Saúde de São Paulo. Voltemos um pouco na história e não podemos esquecer a
Constituição Cidadã, que ao longo destes anos tem sofrido um ataque tentando desfigurá-la com Projetos de Leis que tiram a
participação da Comunidade por Gestores, que obtiveram no voto a responsabilidade de Gestar o Estado por quatro anos.
Engraçado, enquanto escrevo, recebo a notícia (OIT) dizendo que são 70 mil pessoas desempregadas, sem contar uma
juventude que não consegue colocação. O que fazer?

Em um primeiro momento isso pode parecer uma ameaça, considerando a reserva de mercado, a qual estará disponível a
partir desse cenário. O que a Conferência de Saúde do Trabalhador tem a ver com isso? É a Saúde do Trabalhador e
Trabalhadora, apostando na desarticulação dos Conselhos de Saúde e não apostando nesta Conferência que está reafirmando
o papel do Estado com a Saúde um Direito de todos e todas. 

Por outro lado, Municípios já responderam positivamente e o evento onde o Conselho Estadual de Saude foi protagonista com a
Semana da Cidadania, demonstra tendo como resposta das articulações nas Macros. Isso dizer que, pelas mobilizações e
articulações, os resultados já são vitoriosos e mais significativos para a População do Estado de São Paulo. 

Acredito que um novo mundo é possível, desde que a Comunidade continue buscando formas e maneiras, sendo a protagonista
de um amanhã melhor. 

A transmissão de informação aos públicos é a essência do Conselho Estadual de Saúde e deve ser assumido como nosso
trabalho. Sem dúvida consiste em um trunfo também para a defesa disseminada da Carta Magna através da IV Conferência
Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora de 2014. Se mantivermos a mesma mobilização e articulação, poderemos
melhorar ainda mais a qualidade de participação e possíveis conquistas. 

Este ano receberemos a Copa Mundial de Futebol e o mundo inteiro estará com os olhos voltados para o Brasil. Teremos aqui
reunida uma imprensa ávida em noticiar o esporte e todas as notícias relevantes de nosso povo. Todos nós desejamos um
legado positivo ao nosso Estado e ao nosso País, e, é bastante oportuno apresentar aos que nossa sociedade participa no caso
da Saude através das Conferências de Saúde, fórum amplo e que mais do ser ouvida, quer ser ouvida e respeitada em seus
anseios. 

Vamos iniciar nossas Conferências Macrorregionais e aproveitar datas expressivas de luta como o Dia do Combate a LER/DORT
e o Dia Internacional da Mulher para discutir temas como a saúde do trabalhador e trabalhadora, bem como as demais
questões e dificuldades enfrentadas nas realizações em cada Região.

Poderemos ser protagonistas nessas datas e colocaremos nosso fôlego e criatividade sugerindo e participando das Plenárias
das Etapas Macrorregionais, ouvindo suas idéias, sem deixar de colocar as nossas, carregando nossa bandeira: em defesa da
Constituição Cidadã e, ”avançar para novas conquistas”! 

Arnaldo Marcolino da Silva Filho

Membro usuário do CES-SP
Coordenador da Comissão de Relacionamento Interconselhos
Coordenação da Plenária Estadual dos Conselhos de Saúde de São Paulo
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Acontece

CES-SP aprova novo Regimento Interno

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo realizou, na última sexta-feira (31/01), sua
225ª Reunião Ordinária, com a participação de Conselheiros Estaduais e Convidados. 

Nesta oportunidade, a pauta foi exclusiva sobre o Regimento Interno do CES-SP,
competência prevista no artigo 1º, inciso X, da Lei Estadual nº 8356, de 20 de julho de
1993, nas Resoluções nº 333/2003 e nº 453/2012, bem como no artigo 1º, § 5° da Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

O encontro teve início com uma apresentação dos projetos para a Saúde pelo Presidente
do CES-SP, o Secretário de Estado da Saúde, Dr. David Everson Uip e, após, houve a
leitura dos pontos do Regimento que foram alterados pelo Grupo de Trabalho constituído
para a tarefa. 

O Regimento Interno do CES-SP foi aprovado por unanimidade, com alguns ajustes na
organização das Comissões.

CEST

Vem aí a 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

Está marcada para os dias 08, 09 e 10 de maio a 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, voltada
a propor diretrizes para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST). O tema
central desta edição será “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de todos e Todas e Dever do Estado”, a ser
desenvolvido em um eixo principal e quatro sub-eixos.
 
O eixo principal será a “Implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”, por meio dos sub-
eixos do desenvolvimento socioeconômico e seus reflexos na saúde do trabalhador e da trabalhadora; do fortalecimento da
participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da comunidade e do controle social nas ações de saúde do trabalhador e
da trabalhadora; da efetivação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, considerando os princípios da
integralidade e intersetorialidade nas três esferas de governo; e do financiamento da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador, nos municípios, Estados e União.
 
A 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como objetivo analisar as prioridades constantes
no documento orientador e nos Relatórios das Conferências Macrorregionais, e elaborar as propostas para a delegação
escolhida levar à 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que acontecerá nos dias 10 a 13 de
novembro de 2014.

CEST

CES organiza seis Plenárias
Macrorregionais Estaduais da Conferência

Saúde do Trabalhador

Até o fim de fevereiro, o Conselho Estadual de Saúde de

São Paulo (CES-SP) enviará, para a Comissão
Organizadora da 4ª Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora (CNST), o cronograma de
realização das seis Plenárias Macrorregionais Estaduais da
Conferência Saúde do Trabalhador.
 
As etapas Macrorregionais terão como objetivo analisar e
elaborar as propostas para a implementação da Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,
considerando os processos produtivos no território e a
situação de saúde dos trabalhadores. O CES-SP
coordenará as Macrorregionais, convocando os Conselhos
Municipais de Saúde da macrorregião para compor a
organização.
 

Acontece

CES-SP participa de seminário sobre o

processo da XV Conferência Nacional de

Saúde

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo debateu,

nesta segunda-feira (03/02), o processo de construção da
XV Conferência Nacional de Saúde, que acontecerá em
2015.
 
O seminário faz parte da programação da II Mostra
Nacional de Experiências em Gestão Estratégica e
Participativa no SUS (II EXPOGEP), que acontece em
Brasília (DF), de 02 a 06 de fevereiro. São esperadas mais
de 3, 5 mil pessoas.
 
A II EXPOGEP visa promover a troca de experiências
exitosas em gestão estratégica e participativa
implementadas no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) ao longo dos seus 25 anos. São parceiros da II
EXPOGEP a Organização Pan-Americana da Saúde



 
As datas previstas para a realização das Plenárias são: 11
e 12/03, 20 e 21/03,  01 e 02/04, 08 e 09/04, 15 e 16/04,
e 22 e 23/04. O número de delegados que os Municípios
elegerão para a Etapa Estadual tem como forma de
equilíbrio o critério populacional e a paridade da
Resolução n.º 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde.

EXPOGEP a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/OMS/Brasil), o Conselho Nacional de Saúde (CNS),
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS),
o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS), e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(ABRASCO).
 
Veja o site da Expogep

Oficinas

CES-SP realiza oficinas de trabalho em Pereira Barreto e Ilha Solteira

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo realizou, nos dias 25 e 26 de janeiro, Oficinas
de Trabalho nos Conselhos Municipais de Saúde de Pereira Barreto e Ilha Solteira, com o
objetivo de esclarecer sobre o papel do Conselho Municipal de Saúde, bem como de seus
Conselheiros e Secretaria Executiva, com base na Lei Complementar 141/2012 e no
Decreto 7.508/2011. A reunião contou com a presença de Arnaldo Marcolino, Conselheiro e
Coordenador de Plenária do Conselho de Saúde do Estado de São Paulo, da Secretária
Executiva, Stela Félix Pedreira, e da Assistente Técnica Cássia Tubone.
 
Participaram Conselheiros e Conselheiras de Saúde, representantes da Vigilância Sanitária
Municipal, Zoonoses e Farmácia, do Núcleo de Saúde da Família, da Atenção Básica, da
ONG-Comunidade Terapêutica, da Central de Abastecimento, bem como da Área
Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde da Estância Turística de Pereira Barreto.
Esteve presente ainda  a Secretária Municipal de Saúde de Pereira Barreto, Carmem Silvia
Guariente Paiva, a Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais de Saúde, bem como
Gestores e Secretários dos municípios de Castilho, Guaraçaí, Ilha Solteira, Itapura,
Mirandópolis, Muritinga do Sul, Nova Independência, Sud Menucci, Suzanópolis e
Valparaíso.
 
Leia mais

Acontece

CES-SP participa de audiência pública sobre modelo inédito de PPP em logística e distribuição

de remédios

O CES-SP participou, no dia 16/01, de Audiência Pública sobre o Projeto de Parceria
Público-Privada (PPP) de Reorganização, Estruturação, Implantação e Operação dos
Processos Logísticos da Assistência Farmacêutica, Imunização e Outros Insumos. O
modelo, inédito no Brasil, prevê a implantação de seis centros de distribuição de
medicamentos e imunobiológicos em diferentes regiões do Estado, buscando maior
eficiência e redução de custos, promovendo maior segurança e excelência no atendimento
à população.
 
A PPP para logística de medicamentos e vacinas irá abranger tanto a distribuição de
insumos ambulatoriais quanto o abastecimento e distribuição de suprimentos hospitalares
nos Complexos de Hospitais das Clínicas localizados nas cidades de São Paulo, Ribeirão
Preto, Marília, Campinas e Botucatu. O modelo também será aplicado na reforma do
Centro de Distribuição e Logística (CDL), na zona oeste de São Paulo, que armazena as
vacinas distribuídas pelo Estado aos municípios de todo o Estado.
 
Além disso, haverá a criação de uma Central Logística de Inteligência Farmacêutica, que
será uma espécie de "QG", instalado dentro da Secretaria, para monitorar e centralizar as
informações relacionadas ao funcionamento de cada centro de distribuição.      

Participaram da mesa de abertura o Secretário-Adjunto de Estado da Saúde de São Paulo,
Wilson Pollara; o Coordenador do Grupo de Assistência Farmacêutica da Secretaria de da
Saúde de São Paulo, Sergio Muller; e o Diretor da Coordenadoria de Planejamento e
Avaliação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo, José
Roberto Generoso.
 
Saiba Mais
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Pleno

CES aprova “ad referendum” a Programação Anual de Saúde 2014

Em sua 224ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de janeiro, o Conselho Estadual de
Saúde de São Paulo aprovou “ad referendum” a Programação Anual de Saúde 2014 (PAS),
que define as ações e os recursos orçamentários para o alcance e o cumprimento das
metas do ano, operacionalizando as intenções do Plano Estadual de Saúde. O CES-SP se
comprometeu a emitir parecer com as suas recomendações para a Secretaria Estadual de
Saúde (SES-SP) cujos questionamentos foram esclarecidos durante a oportunidade, e a
receber, posteriormente, os responsáveis técnicos das áreas que estiveram ausentes à
reunião.

Definida pela Portaria nº 3.332/2006, a Programação Anual de Saúde é “o instrumento que
operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, cujo propósito é determinar o
conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como da

gestão do SUS” (§1º do Art. 3º). A PAS contém a definição das ações que, no ano

específico, irão garantir o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de
Saúde; o estabelecimento das metas anuais relativas a cada uma das ações definidas; a
identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da Programação;
e a definição dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da Programação.

Acontece

Semana Nacional de Humanização acontece em abril

Em continuidade às celebrações de 10 anos da Política Nacional de Humanização do SUS, o
Ministério da Saúde vai promover a Semana Nacional de Humanização em diferentes
cidades brasileiras, de 07 a 11 de abril de 2014. A proposta visa estimular a mobilização de
gestores, trabalhadores e usuários do SUS para realização de debates, fóruns, plenárias
atividades culturais e pequenos eventos simultâneos, com transmissão de alguns deles em
tempo real pela Sala de Eventos da RHS.
 
A atividade reunirá em diferentes espaços, simultaneamente, experiências de humanização
na saúde com as quais se quer ampliar o contágio e dar visibilidade ao SUS que dá certo.
A programação oficial a ser transmitida online será divulgada em fevereiro. Além dos

debates transmitidos ao vivo, fomentar-se-á a realização de atividades variadas, tais como
oficinas, rodas de conversa, exposição de pôsteres, vídeos, fotos, plenárias entre outras
ações de mobilização que possibilitem a análise dos dez anos de humanização no sistema
público de saúde, conforme disponibilidade e cultura locais.
 
Veja no Facebook

Outras Notícias

Prêmio Mario Covas está com inscrições abertas

USP Ribeirão Preto oferece curso de auditor odontológico

IV Fórum de Discussão de Políticas Públicas em Oncologia acontece em fevereiro

Compartilhe na Rede #Hanseníasetemcura

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

Canal Saúde, uma ferramenta de instrução e divulgação das ações do SUS

Expediente

Conselho Estadual de Saúde de São Paulo
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