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RELATÓRIO FINAL DA PRÉ CONFÊRENCIA DA 

19ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CRS: ___SUDESTE 

STS____  VILA MARIANA/JABAQUARA E IPIRANGA 

DATA: __16/12/2017____ 

LOCAL:__Universidade São Judas Tadeu, Rua Taquari 546 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: __JOSÉ LUIZ VIEIRA FRANCO e COMISSÃO 
ORGANIZADORA__ 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES 

SEGMENTO QUANTIDADE 

USUÁRIO    50 

TRABALHADOR 118 
GESTOR/PRESTADOR   72 

OUTROS    2 

TOTAL 242 

 

AVALIAÇÃO DA PRÉ-CONFERÊNCIA 

Iniciamos a Pré Conferencia com a apresentação da Equipe da Ubs Sacomã com dois Clips 
Musicais, um sobre Hepatite e o outro sobre HPV, Instalamos a Mesa com a participação 
do Coordenador da Região Sudeste, Dr. José Roberto Abdalla, Sr. Adão do Carmo, 
Representante do Conselho Municipal de Saúde, Sr. João Batista Mariano, Representante 
do Segmento Usuário, Sr. Cesár Antonio Chinali, representando Segmento Trabalhador, 
Sra. Sueli de Medeiros Cardoso Passos Carvalho, Supervisora Sts Ipiranga e Sra Célia 
Regina Sekurcinski, Supervisora da Vila Mariana/Jabaquara. Após o canto do Hino 
Nacional e as falas de abertura dos componentes iniciamos os trabalhos com esta 
sequencia: 

1- Palestra do Dr. Jorge Kayano, médico sanitarista formado pela Universidade de São 
Paulo, pesquisador do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, e membro do Pólis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em 
Políticas Sociais, e membro do CEDEST - Centro de Estudo das Desigualdades 
Socioterritoriais, de São Paulo, onde ele colocou a importância da aplicação dos 
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princípios do SUS na maneira de atendimento de 
nossas unidades, ressaltando que o SUS esta baseado em princípios ordenadores 
que permitem o atendimento Integral e Universal a nossa população, procurou 
trazer conexões com o momento atual de reestruturação da rede e 
mercantilização da Saúde, reforçando as discussões já iniciadas a algum tempo nas 
oficinas de reestruturação. 

2- Leitura e esclarecimentos do Regimento/Regulamento da Pré Conferência 
Municipal de Saúde. 

3- Pausa para lanches. 
4- Dispersão para os Grupos para discussão dos 5 eixos. Como a indicação inicial do 

Conselho com relação ao numero de eixos (4) tínhamos estas 4 salas reservadas, 
mas devido a no regimento passarmos a ter 5 eixos, utilizamos o Auditório para o 
eixo com maior numero de participantes. 

5- Em um dos grupos (5) próximo ao final dos trabalhos, a organização foi chamada 
devido a um incidente em que um Usuário estava filmando a plenária, o que 
ocasionou mal estar entre os participantes, consultado a comissão e os Srs 
Conselheiros Municipais presentes, foi decidido fazermos uma consulta ao grupo 
deste eixo se esta pessoa poderia ou não realizar a filmagem, por maioria decidiu-
se que não ocorreria filmagens neste grupo. Informei ao Sr Usuário, que 
imediatamente guardou o equipamento não realizando mais filmagens neste eixo. 

6- Retornamos ao Auditório onde foi lido e votado as propostas de todos os eixos, 
inclusive as que necessitavam de aprovação ou rejeição pela Plenária, na conclusão 
desta leitura e aprovação já estávamos com um grande atraso na programação. 

7- Iniciamos a Eleição de Delegados com cada segmento em um local, e iniciamos o 
preenchimento das fichas, devido ao adiantado da hora 17:30 e ainda estarmos 
com a eleição do Segmento usuário em andamento, a Universidade nos informou 
que seus funcionários já tinham excedido o horário e precisávamos iniciar o 
encerramento, em deliberação com os Srs Conselheiros Municipais presentes, foi 
decidido não realizar a Plenária de Aclamação dos Delegados, dando continuidade 
ao processo de preenchimento de fichas até 18:00, quando encerramos as 
atividades. 
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ELEIÇÃO DAS (OS) DELEGADAS (OS) 

SEGMENTO QUANTIDADE 

USUÁRIA 24 TITULARES + 5 EM BRANCO 
  2 SUPLENTES + 8 EM BRANCO 

TRABALHADORA   6 TITULARES +  6 SUPLENTES 

GESTORA/PRESTADORA 10 TITULARES + 3 SUPLENTES 

TOTAL 40 TITULARES +  5 EM BRANCO 
11 SUPLENTES + 8 EM BRANCO 

 

RELATO DOS PROBLEMAS OCORRIDOS E PROVIDÊNCIAS TOMADAS 

1- Recebemos 500 lanches tipo tipo D e 250 lanches tipo A as 07:00. Não 
recebemos lanches diet. (não tivemos reclamações) 

2-  Ocorreram alguns erros de inscrições nos eixos que foram corrigidos pela 
Comissão com anuência de Conselheiros Municipais presentes. 

3- Tivemos uma ocorrência no eixo 5, com um Usuário que estava filmando 
conforme relatado na inicial. 
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PROPOSTAS APROVADAS  (EIXOS INDICADOS NO DOCUMENTO NORTEADOR) 

EIXO 1: UNIVERSALIDADE DO SISTEMA 

1. - Ampliação e capacitação de RH na atenção básica de saúde, para acolhimento e atendimento nas 

diversas linhas de cuidados. (100%) APROVADA 

2. - Ampliação das equipes de estratégias de saúde de família, equipes NASFs na atenção básica. (100%) 

APROVADA 

3. - Adquirir e implantar prontuários eletrônicos, em toda a rede municipal de saúde, interligada a rede 

estadual de saúde. (Mais de 70%)  APROVADA 

4. - Adquirir, repor mobiliários, bens permanentes e equipamentos médicos hospitalares, com garantia de 

verbas anuais para manutenção, para melhoria no atendimento de usuários, garantindo boas condições 

de trabalho as equipes. (100%) APROVADA 

5. - Construir ambulatórios de especialidades Jabaquara, para aumentar acesso aos exames, especialidades 

e pequenos procedimentos. (100%) APROVADA 

6. - Readequar o RH dos CAPS, da região do Jabaquara. (Adulto, IJ, AD) e os CECCOs do território. (100%)  

APROVADA 

7. - Assegurar o agendamento para especialidades, através da regulação das vagas de 100%, no prazo de 

dois meses. (100%) APROVADA 

8. - Qualificação e ampliação do CAPS Adulto Vila Monumento, para CAPS Adulto III, e implantação do CAPS 

IJ III Heliópolis (24 horas). Implantação do CAPS III Adulto Vila Mariana e reclassificação do CAPS AD Vila 

Mariana na modalidade III. (100%) APROVADA 

9. - Regulamentar, através de portaria, os CECCOS (Centro de Convivencia e Cooperativa ) e implantação de 

serviço CECCO, na região do Ipiranga. (100%) APROVADA 

10. - Garantir o acesso saúde da população em situação de rua, através de equipamento específico, 

consultório na rua, Jabaquara e Ipiranga. (100%) APROVADA 

11. - Abertura de concursos públicos, para todas as categorias profissionais, na atenção básica e 

especializada, para readequação de quadro de funcionários e repor as aposentadorias. (100%) APROVADA 

12. - Implantação de unidade básica de saúde, na Vila Mariana, cumprindo na Gestão Orçamentária de 2017 a 

finalidade de suprir o vazio assistencial de acesso à atenção básica de saúde. (100%) APROVADA 

13. - Garantir a mudança da UBS Parque Imperial para um imóvel, que atenda as normas de Acessibilidade. 

(100%) APROVADA 

14. - Garantir verbas mensais para elaboração das atividades educativas e ações de promoção de saúde, em 

todas as unidades, independentes da administração. (100%) APROVADA 

15. - Garantir equipes de manutenção preventivas predial, nos equipamentos de saúde. (100%) APROVADA 

16. - Implantação de Equipe de APD, nos CER Ipiranga e CER Vila Mariana. (100%) APROVADA 

17. - Ampliação de equipe da EMAD Ceci, e implantação de EMAD Jabaquara/Ipiranga. (100%) APROVADA 

18. - Reavaliação das metas, dos contratos de gestão de saúde das OSS, com objetivo de garantir a qualidade 

de atendimento e princípios de SUS. (100%) APROVADA 

19. - Garantir a assistência longitudinal, ao usuário, pelos mesmos profissionais. Com consulta de interesse de 

permanência, quando ocorrer alterações na administração da unidade. (100%) APROVADA 
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20. - Inserção da categoria profissional, profissional de 

educação física, nos serviços de saúde. (CAPS, CECCOS e CER) (100%) APROVADA 

21. - Implantação de uma URSI (Unidade de Referência Saúde do Idoso), no território do Jabaquara, e 

adequação do espaço físico da URSI Ipiranga. (100%) APROVADA 

22. - Implantação do PAI (Programa de Acompanhante do Idoso), no território da Vila Mariana/Ipiranga. 

(100%) APROVADA 

23. - Efetivar e agilizar a implementação das diretrizes e protocolos, sugeridos no documento norteador da 

URSI. (100%) APROVADA 

24. - Garantir o acesso e acompanhamento da saúde do Homem, nas unidades de saúde. (100%) APROVADA 

25. - Garantia do ressarcimento dos convênios, da saúde suplementar, dos usuários atendidos nos serviços do 

SUS. (100%) APROVADA 

26. - Reavaliar o contrato do convênio do Hospital Santa Catarina, para garantir os leitos de saúde mental. 

(100%) APROVADA 

27. - Ampliação dos leitos de saúde mental e dependência química, nos hospitais gerais, garantindo a cota 

10%, de acordo com portaria MS. (100%) APROVADA 

28. - Garantir o acesso a saúde para população em vulnerabilidade, como imigrantes e refugiados, através do 

desenvolvimento de políticas públicas, que promovam a educação permanente para profissionais na 

atenção básica e especializadas. (100%) APROVADA 

29. - Capacitar profissionais na atenção básica e especializada, para atendimento de deficientes auditivos, 

através de cursos de Libras. (100%)  APROVADA 
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EIXO 2: INTEGRALIDADE E EQUIDADE 

Proposta 
A 

favor 
Contra Abstenção Resultado 

1- Inserir no Documento Norteador da 19 Conferencia 
Municipal de Saúde o tema da Atenção as Doenças 
raras,  genéticas ou não, e em suas dimensões de 

vunerabilidade e inequidade ; 

42 0 1 
Aprovado > 

70% 

2-   Garantir a continuidade da implementação do 
número de leitos de psiquiatria em Hospital Geral; 

43 0 0 
Aprovado 

100% 

3- Ampliar o número de ILPI -III (Instituição de Longa 
Permanência para Idosos) nos territorios de referencia 

do usuário, garantindo assistencia da equipe 
multidisciplinar e articulação efetiva com demais 

Secretarias; 

43 0 0 
Aprovado 

100% 

4-  Adequar estrutuara fisica dos equipamentos de 
saude garantindo condições de acessibilidade a todos ; 

43 0 0 
Aprovado 

100% 

5- Realizar reposição contínua de  RH dos 
estabelecimentos de saúde para garantir atendimento 

integral as necessidades do usuário. 
43 0 0 

Aprovado 
100% 

6- Garantir insumos e medicamentos em quantidade e 
qualidade adequados para realização da assistência 

integral e contínua. 
43 0 0 

Aprovado 
100% 

7- Implantação de Centros de Convivência em todas as 
regiões, para atendimento as todas as faixas etárias com 

trabalho intersetorial; 
43 0 0 

Aprovado 
100% 

8- Implantação de 1 UBS na região da Vila Mariana, 
contemplando a oferta de Práticas Integrativas e 

Complemantares em Saúde; 
43 0 0 

Aprovado 
100% 

9- Incluir o NASF (Núcleo de Apoia a Saúde da família) 
como integrante da RAPS. 

41 0 2 
Aprovado > 

70% 

10- Garantir a ampliação do numero de  CAPS III de 
acordo com a necessidade do território. 

43 0 0 
Aprovado 

100% 

11- Implementar politicas publicas de saúde para 
população  em situação de rua. 

38 2 3 
Aprovado > 

70% 

12- Exigir da SMS a convoção dos aprovados no ultimo 
concurso publico para reposição e ampliação de RH e 

realizar novos concursos públicos para fortalecer o SUS; 
23 4 16 APROVADO 
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EIXO 3: DESCENTRALIZAÇÃO, RECURSOS 
HUMANOS E EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Estes são alguns elementos conjunturais que oferecemos como contribuição para o debate nas Pré-Conferências 

de Saúde, abaixo elencamos algumas propostas para serem debatidas nas pré-conferências:  

1. Que a reestruturação das Redes de Atenção Básica melhore as condições de trabalho e as condições de 

atendimento à população - não fechando unidades públicas de saúde como AMAs, UBS, CTAs, Bases do 

SAMU, etc. –, reforçando a reivindicação de que todas as etapas do projeto deverão ser discutidas com o 

Controle Social; 

VOTAÇÃO: A FAVOR – 36        CONTRA – 5              ABSTENÇÃO – 7 

APROVADA 

2. Revisão e atualização das TLPs (Tabela de Lotação de Pessoal) dos Serviços de Saúde, adequando-as às 

necessidades da rede, e concursos públicos imediatos para o preenchimento desta nova TLP; 

VOTAÇÃO: A FAVOR – 42        CONTRA – 2             ABSTENÇÃO – 4 

APROVADA 

3. Reajustes automáticos para todos trabalhadores da saúde pública extensivos para aposentados e 

pensionistas com cálculos realizados a partir da inflação e do aumento de arrecadação do município; 

VOTAÇÃO: A FAVOR –  48       CONTRA – 0          ABSTENÇÃO – 0 

APROVADA 

4. Que o HSPM volte a ser de uso exclusivo dos funcionários públicos e dependentes; 

VOTAÇÃO: A FAVOR – 20         CONTRA – 12            ABSTENÇÃO – 16 

APROVADO EM PLENÁRIA 

5. Estabelecer indicadores de qualidade, acompanhamento e produção da Atenção Primária que tenham 

respaldo na literatura científica e que sejam pactuados com trabalhadores e usuários.  

 VOTAÇÃO: A FAVOR –  41       CONTRA –  3          ABSTENÇÃO –  4 

APROVADA 

6. Implantar e implementar uma política de humanização das condições de trabalho e atenção ao usuário 

em conformidade com as premissas da saúde com qualidade de vida, envolvendo profissionais, usuários e 

gestores;  

 VOTAÇÃO: A FAVOR – 47       CONTRA – 0           ABSTENÇÃO – 1 

APROVADA 

7. Ampliar e implantar polos de educação permanente em saúde em todos os territórios do município, com 

objetivo de discutir as necessidades de saúde da população e aos princípios e diretrizes do SUS, com 

recursos físicos e financeiros suficientes;  

VOTAÇÃO: A FAVOR – 48      CONTRA – 0           ABSTENÇÃO – 0 

APROVADA 
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8. Garantir formação dos profissionais em temas voltados 

para populações vulneráveis, como população LGBT, população negra, indígena, mulheres, pessoa com 

deficiência, imigrantes, idosos, em situação de rua,  com  transtornos mentais, com doenças raras, 

adolescentes e jovens, e usuários de álcool e drogas; 

VOTAÇÃO: A FAVOR – 47        CONTRA –  0           ABSTENÇÃO – 1 

APROVADA 

9. Campanha dirigida aos trabalhadores da saúde, independentemente do vínculo empregatício, 

esclarecendo seus direitos e deveres, para estimular o respeito mútuo e a redução de violência nas 

relações de trabalho;  

VOTAÇÃO: A FAVOR –  43      CONTRA –                  ABSTENÇÃO – 5 

APROVADA 

10. Formalizar e fortalecer a integração dos programas de residência médica, residência, residência 

multiprofissional e cursos de graduação das instituições de ensino superior com a rede municipal da 

saúde por meio do reconhecimento e valorização das atividades de preceptoria;  

VOTAÇÃO: A FAVOR – 40      CONTRA – 1               ABSTENÇÃO –  7 

APROVADA 

11. Oferecer apoio para expansão de programas de residência médica e multiprofissional, criando estratégias 

para reduzir o número de vagas não preenchidas em Medicina de Família e Comunidade que utilizam a 

rede municipal como cenário de prática;  

VOTAÇÃO: A FAVOR –  44      CONTRA –    2              ABSTENÇÃO –  2 

APROVADA 

12. Estabelecer como política do SUS a profissionalização técnica, na qual as Escolas Técnicas cumpram o 

papel fundamental de escolarização, qualificação, habilitação profissional e educação permanente para 

agentes comunitário de saúde e agentes de combate a  endemias, auxiliares e técnicos dos mais diversos 

setores da saúde. Garantir a liberação dos trabalhadores de nível superior, médio e fundamental  

durante o horário de trabalho e participações em  congressos mediante o planejamento da chefia 

imediata .  

VOTAÇÃO: A FAVOR – 46     CONTRA – 0                 ABSTENÇÃO – 2 

APROVADA 

13. Garantir a efetivação de programa de profissionalização do Auxiliar de Enfermagem que trabalha na rede 

SUS para Técnico de Enfermagem, viabilizando a transformação de seu cargo após a formação;  

VOTAÇÃO: A FAVOR – 44                CONTRA –    2              ABSTENÇÃO –  2 

APROVADA 
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14. Criar e implementar uma política integrada e 

humanizada de promoção, prevenção, atenção e reabilitação da saúde dos trabalhadores da saúde, 

garantindo-lhes o direito a um ambiente de trabalho saudável;  

VOTAÇÃO: A FAVOR –   47             CONTRA –     0             ABSTENÇÃO –  1 

APROVADA 

15. Implementar processos de seleção das chefias, partindo de políticas de formação e qualificação, com os 

cargos políticos sendo substituídos por cargos técnicos, com remuneração compatível; 

VOTAÇÃO: A FAVOR – 40                CONTRA –  0               ABSTENÇÃO – 8 

APROVADA 

16. Mudanças nos critérios e valorização de adicional noturno e compensação financeira por plantão no final 

de semana e feriado para trabalhadores da saúde, AGPPs e agentes de apoio; 

VOTAÇÃO: A FAVOR –  33               CONTRA –  0                ABSTENÇÃO – 15 

APROVADA EM PLENÁRIA 

17. Implementar concursos de remoções internos anuais, com critérios pré-estabelecidos e classificação 

geral, para que os servidores públicos possam escolher vagas em outros locais de trabalho; 

VOTAÇÃO: A FAVOR –  36               CONTRA – 0               ABSTENÇÃO – 12 

APROVADA 

18. Estabelecer processos formativos (Educação Permanente) para usuários, trabalhadores e gestores, para 

qualifica-los para exercer o Controle Social; 

VOTAÇÃO: A FAVOR – 47                CONTRA –  0                ABSTENÇÃO – 1 

APROVADA 

19. Implementar mecanismos de proteção aos conselheiros gestores de unidades (em especial aos do 

segmento dos trabalhadores), que são passíveis de sofrer assédio moral, pressão, perseguição, cooptação 

e intimidação por parte das chefias; 

VOTAÇÃO: A FAVOR –  24              CONTRA –  0             ABSTENÇÃO – 24 

APROVADA 

20. Enfrentar os projetos de privatização da cidade levados a cabo pelo prefeito João Dória, como o PL 

367/2017, por meio da Campanha “São Paulo Não Está à Venda!”  

VOTAÇÃO: A FAVOR –  33               CONTRA –  0                ABSTENÇÃO – 15 

APROVADA EM PLENÁRIA 

21. Criação de planos cargos e carreiras para todos trabalhadores da saúde e administrativos. 
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VOTAÇÃO: A FAVOR –  46               CONTRA –  0                

ABSTENÇÃO – 2 

APROVADA 

22. Separação das supervisões técnicas de saúde de acordo com as 32 prefeituras regionais . Sendo 

unidades orçamentárias independentes. 

VOTAÇÃO: A FAVOR – 40               CONTRA –  0                ABSTENÇÃO – 8 

APROVADA 
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EIXO 4: FINANCIAMENTO DO SISTEMA E DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SALA: Auditório da Reitoria INÍCIO:13H12     TÉRMINO: 15H40 

PROPOSTAS A FAVOR CONTRA ABSTENÇÃO TOTAL PRESENTE 

Propor uma Emenda Popular para rever a EC 86\2015 e EC 

95\2016 retomando as perdas do financiamento do SUS, 

encaminhando ao Conselho Nacional, Assembléia e Senado.  

48 0 1 APROVADO 

Previsão de recurso financeiro para curso de capacitação 

dos conselheiros dos segmentos trabalhador, gestor, 

usuário quanto ao orçamento, a ser realizado anualmente. 

48 0 1 APROVADO 

Normatização da prestação de contas das Unidades de 

Saúde e da supervisão técnica pelos conselhos gestores 

subsidiando o Conselho Municipal. 

45 1 3 APROVADO 

Que o Secretário Municipal da Saúde seja de fato o gestor 

do fundo Municipal de Saúde com o acompanhamento e a 

fiscalização do controle social. 

40 0 9 APROVADO 

Garantia de recursos financeiros e adequada logística de 

compra e distribuição de medicamentos e insumos para 

atendimento à população das Unidades de Saúde com 

transparência para o Conselho Gestor. 

49 0 0 APROVADO 

Garantir recursos financeiros para construção e \ou 

implantação de equipamentos de saúde que atendam a 

necessidade\demanda da população, nas supervisões 

técnicas da Vila Mariana\Jabaquara e do Ipiranga. 

48 0 1 APROVADO 

Melhor transparência nas Emendas Parlamentares dos 47 0 2 APROVADO 
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recursos destinados à saúde. 

Garantia de recursos financeiros para a reestruturação da 

Rede de Atenção à Saúde com ênfase na Atenção Básica, 

com a presença de equipe mínima para atendimento. 

49 0 0 APROVADO 

Garantia de recurso financeiro para investimento na 

informatização e telecomunicações da saúde, 

proporcionando melhor acompanhamento dos usuários e 

consequente redução do absenteísmo.  

49 0 0 APROVADO 

Garantia de orçamento para a saúde bucal. 43 0 6 APROVADO 

Garantir recurso para aquisição de equipamento de RX para 

todas as Unidades com atendimento em odontologia. 

31 13 5 APROVADA 

Recurso financeiro para pactuação entre Estado e Município 

para o sistema de regulação com a integração dos Sistemas 

Siga e Cross 

42 0 7 APROVADO 

Garantir audiências públicas para as prestações de contas 

quadrimestrais por supervisão no Conselho e na Câmara 

Municipal para acompanhar a execução orçamentária e as 

ações de saúde. 

48 0 1 APROVADO 

Garantir a transparência do processo de chamamentos 

públicos e contratos de gestão. 

49 0 0 APROVADO 

Garantia de recursos financeiros para a nomeação de 

profissionais aprovados em concursos públicos e abertura 

de novos concursos e criação de cargos para todas as 

categorias necessárias à saúde, incluindo serviço social e 

48 0 1 APROVADO 
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administrativos. 

Garantia de recursos específicos para o funcionamento do 

controle social. 

43 0 6 APROVADO 
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EIXO 5: PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

1- Fortalecer os mecanismos que assegurem a transparência e acesso na utilização dos recursos públicos 

aplicados na saúde, garantindo a participação dos conselheiros na gestão orçamentária e no 

planejamento das políticas publicas,  

A favor – 23           Contra – 0       Abstem-  7     total = 30 APROVADA 

 

2- Fortalecer  espaços que a comunidade freqüenta a fim de multiplicar o conhecimento sobre o SUS e suas 

questões, desenvolvendo estratégias que motivem e sensibilizem temas relativos a participação social , 

principalmente nas escolas com o objetivo de inclusão de jovens 

A favor  -  26      Contra – 02         Abstenção -  02      Total = 30 APROVADA 

 

3- Intensificar e dar continuidade ao Projeto de Educação Permanente para o controle social efetivando e 

contemplando expectativas e necessidades de conhecimento para o desenvolvimento das competências 

que qualifiquem a atuação dos conselheiros de saúde e comunidade em geral, com previsão orçamentária 

A favor – 27        Contra – 0         Abstenção – 1 Total = 28 APROVADA 

 

4- Garantir a criação de uma ferramenta para inserir todos os trabalhos e ações  do controle social 

existentes no território para  uma interligação entre as diversas instâncias  com o Conselho Municipal e 

vice versa.  

A favor – 19    Contra – 5    Abstem 4    Total – 28 

APROVADO EM PLENARIA 

5- Garantir a representação paritária dos movimentos sociais e governo nos fóruns decisórios de políticas 

publicas de saúde, reconhecendo a importância da pluralidade e diversidade de saberes 

A favor -23        contra - 3        abstem  -  2    total – 28 APROVADA 

 

6- Criar e fortalecer o Fórum da Saude Regional articulado com todos os movimentos sociais  e conselhos do 

controle social .  

A favor – 24    contra – 0   abstem – 3      total =27 APROVADA 

 

7- Ter um efetivo acompanhamento pela Secretaria Municipal da Saude /Conselho Municipal de Saude, dos 

trabalhos e das demandas encaminhadas pelos Conselhos Gestores das supervisões de saúde e de suas 

unidades, respeitando seu caráter deliberativo, para o fortalecimento da legitimidade dos mesmos 

A favor – 20   contra – 0     abstem – 7    total = 27 APROVADA 
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TOTAL CONVIDADOS GESTORES/PRESTADORES TRABALHADORES USUÁRIOS ENTRADA SAIDA

EIXO 1 29 1 16 11 1 24 24

EIXO 2 53 0 18 28 7 44 43

EIXO 3 65 0 21 38 6 54 48

EIXO 4 57 0 10 36 11 50 49

EIXO 5 38 1 7 5 25 31 27

TOTAL 242 2 72 118 50 203 191

PRESENÇA SALASINSCRITOS POR EIXO E SEGMENTO

PRE CONFERENCIA REGIÃO SUDESTE DIA 16/12/2017

VILA MARIANA JABAQUARA IPIRANGA

 

 

 

TITULARES SUPLENTES EM BRANCO

40 11 13

24 2 13

6 6 0

10 3 0

5

8FICHAS EM BRANCO SUPLENTE USUÁRIO

DIA 16/12/2017
DELEGADOS SUDESTE

SEGMENTO USUÁRIO

SEGMENTO TRABALHADOR

SEGMENTO GESTOR/PRESTADOR

FICHAS EM BRANCO TITULAR USUARIO


