
 os dias 25 e 31 de 
agosto e 1º de setembro 
ocorrem as Pré-Conferências 
preparatórias para a  
17ª Conferência Municipal 
de Saúde de São Paulo, 
organizada pelo Conselho 
Municipal de Saúde e 
Secretaria de Saúde,  
que será realizada em 
outubro deste ano. 

Por isso, você que é 
usuário do SUS em nossa 
cidade, trabalhador da 
saúde ou faz parte da 
gestão, deve participar  
para dar suas sugestões  
de como melhorar a  
saúde em São Paulo.

Na Pré-Conferência são 
eleitos os delegados que 
irão representar a população 
de cada subprefeitura  
na Conferência.

Convide seus familiares  
e amigos e compareça.

Saiba mais na página central

Pré-conferências de Saúde vão eleger  
delegados para a 17ª Conferência Municipal

Conselho 
MuniCipal 
de saúde
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III Conferência Municipal de Saúde da População Negra
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Tiragem: 50 mil exemplares

Realização: Comissão de Comunicação do Conselho

Rua General Jardim, 36 - 4º andar - Vila Buarque
Cep.  01223-010 - são paulo - sp

e-mail: comunicacao.cmssp@gmail.com
Tel: 3397-2171 / 3397-2179, das 9h às 18h, com emmanuel ou Julio

secretaria 
Municipal 
da saúde

As manifestações de junho demonstraram 
claramente o desejo do povo por políticas 
públicas mais eficazes, onde a saúde foi um 
dos destaques. Apesar dos muitos avanços 
e a redução das desigualdades nos últimos 
anos, as demandas por saúde, educação 
e transporte público de qualidade são 
crescentes.

Torna-se assim, urgente uma nova 
formatação dos espaços públicos, de 
uma nova cultura política que estimule a 
sociedade civil e os governos para o exercício 
da transparência e para ações concretas 
no sentido de ouvir mais os movimentos 
populares e sociais.

Nesse sentido, o Conselho Municipal de 
saúde de são paulo vem dividindo sucessos 
e desafios, fortalecendo o controle social, 
defendendo e valorizando o SUS, e convida a 
todos a participar das Pré-conferências – etapa 
preparatória da 17ª Conferência Municipal de 
Saúde, apresentando, discutindo e votando 
propostas de políticas públicas para o setor.

O Jornal do Conselho Municipal de saúde 
de são paulo está voltando, depois de oito 
anos. Agora com periodicidade de dois meses, 
intercalados, quando for necessário, por 
boletins informativos. 

Para contatar o Conselho, enve e-mail para: 
comunicacao.cmssp.@gmail.com  
com cópia para cmssp@prefeitura.sp.gov.br, 
ou pelos telefones: 3397-2171 ou  
3397-2179, das 10h às 18h e falar com 
Emmanuel ou Julio.

ediToRial
SUS com qualidade  

e eficiência:  
um compromisso  
de toda a cidade

Conselho 
MuniCipal 
de saúde

para fortalecer as ações de saúde em são paulo, todo equipamento 
municipal de saúde conta com um Conselho Gestor. Você conhece 
seus membros? não? então esta é uma boa oportunidade.  
a composição do Conselho é paritária, isto é, metade dos membros 
são usuários da uBs, por exemplo, e os outros 50% são divididos, 
sendo: 25% de trabalhadores (pessoas que trabalham na unidade) 
e 25% gestores. o mandato de cada um dos membros do Conselho 
é de dois anos. por isso é essencial que você conheça e participe. 
desse modo você pode contribuir nas decisões para melhorar o 
atendimento na sua região – basta comparecer às reuniões mensais.

Conselho Gestor de Saúde
é o seu aliado na defesa do SUS

Qual a função do Conselho Gestor?
Planejar, avaliar e fiscalizar a execução das 

políticas e das ações de saúde em sua área de 
abrangência. Tem poder de decidir ações.

 Por que precisa ter representante?
Porque é preciso ter a opinião de quem 

dirige a unidade, de quem trabalha nela e de 
quem recebe os serviços. Todos juntos buscam 
soluções melhores.

 O que são representantes?
São pessoas eleitas para discutir os 

problemas de seu segmento (população ou 
trabalhadores) e defender seus interesses - 
portanto deve ser uma pessoa que conheça a 
sua região e unidade de saúde.

 Como são escolhidos estes 
representantes?

usuários – São escolhidos pela população 
reunida em grupos, comissões, associações, 
entidades e outras formas de organização.

Trabalhadores – São escolhidos pelos 
trabalhadores da saúde por meio de reuniões, 
assembleias, podendo ter a participação de 
sindicatos ou associações.

administração – O gerente é membro 
permanente e indica os outros membros que 
irão representar a Secretaria Municipal da 
Saúde.

É importante que a pessoa represente 
os interesses do seu segmento e que tenha 
disponibilidade e compromisso para participar 
de todas as reuniões. 

Também é essencial que o conselheiro leve 
as informações e traga os problemas da sua 
comunidade para discussão. 

O trabalho do conselheiro não é remunerado 
e não confere quaisquer privilégios para 
atendimento nos serviços de saúde.

 

JoRnal do

Foi criada a Comissão de Saúde da Mulher dentro do 
Conselho Municipal no dia 26 de junho. Entre outros 
pontos, ficou decidido que as reuniões serão realizadas 
na última quarta-feira de cada mês, às 10h. A Rede 
Feminista, Marcha das Mulheres e o Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional (COMUSAN), além 
de outras entidades, serão convidadas para os encontros.

 COMISSãO DE SAúDE DA MUlHER
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Qualidade e eficiência do SUS  
é o tema da 17ª Conferência Municipal de Saúde

A 17ª Conferência será realizada 
entre os dias 2 e 5 de outubro de 
2013 com objetivo de impulsionar 
os princípios e diretrizes do SUS, 
definir prioridades para a Saúde e 
fortalecer o controle social.

Junto com a Conferência 
Municipal acontecerão ainda  
três Conferências Temáticas: a  
4ª de DST/HIV/Aids, a 3ª de Saúde 
Mental e a 3ª da População Negra. 

Representantes dos 
trabalhadores e portadores de 
deficiência serão eleitos em 

Para conhecer o Regulamento completo e a Comissão Organizadora Geral você pode acessar o site:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=153794 ou ligar para as Supervisões 
Técnicas de Saúde de sua região. Podem se candidatar moradores dos bairros aos quais deseja representar e a 

votação será pelo público presente na plenária. Não esqueça de levar um documento com foto, ok?

plenárias específicas e os gestores 
serão indicados pela Secretaria 
de Saúde. Ao todo, serão eleitos 
1.204 delegados, além de 
observadores e convidados.

A 17ª Conferência tem como 
tema central: “SUS com qualidade 
e eficiência: um compromisso de 

toda a cidade”, com os seguintes 
eixos de discussão:

l Efetiva implementação do 
SUS 100% com qualidade, acesso 
e acolhimento na atenção básica, 
média e alta complexidade; 

l A participação no controle 
social como cidadania;

l Gestão do SUS: 
financiamento, modelo de gestão, 
sistema de saúde do trabalhador, 
educação em Saúde e política de 
recursos humanos;

l Políticas de Saúde da 
mulher e do homem com acesso, 
acolhimento e humanização.

 
Jabaquara CEU Caminho do Mar Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241
Jaçanã / Tremembé CEU Jaçanã Av. Antônio César Neto, nº 105
Perus CEU Parque Anhanguera Rua Pedro José de Lima, s/nº
Pirituba / Jaraguá CEU Pera Marmelo Rua Pera Marmelo, 226 
Santana / Tucuruvi Colégio Estadual Dr. Otávio Mendes Rua Voluntários da Pátria, 3422
São Mateus CEU São Mateus Rua Curumatim, 201

Butantã EMEF Desembargador Amorim Lima Rua Prof. Vicente Peixoto, 50
Casa Verde / Cachoeirinha EE Padre Manoel da Nóbrega Rua Santa Prisca, 122 - Casa Verde
Campo Limpo EMEF Prof. Luiz Tenório de Brito Rua Baldomiro Carqueja, 278
Capela do Socorro CEU Três Lagos Estrada do Barro Branco, s/n
Cidade Ademar EMEF Prof. Lineu Prestes Av. Adolfo Pinheiro, 511
Cidade Tiradentes CEU Água Azul Av. dos Metalúrgicos,1262
Ermelino Matarazzo CEU Parque São Carlos Rua Clarear, 141
Freguesia do Ó / Brasilândia EMEF Plinio Ayrosa Rua Tomás Ramos Jordão, 259
Guaianases EMEF João de Lima Paiva Rua Getulina, 287
Itaim Paulista CEU Curuçá Av. Marechal Tito, 3400
Itaquera Centro de Formação Dom Bosco Rua Dr.Álvaro de Mndonça, 500
Lapa EMEF Dilermando Dias dos Santos Rua Paulo Franco, 815
M’Boi Mirim EMEF Oliveira Viana R. Prof Barroso do Amaral, 694  - Jd. Planalto
Mooca SENAI Theobaldo de Nigris Rua Bresser, 2315
Parelheiros CEU Parelheiros Rua José Pedro de Borba, 20
Penha Faculdade de Tecnologia e Neg. Carlos Drummond de Andrade Rua Comendador Cantinho, 394
Pinheiros EMEF Olavo Pezzotti Rua Fradique Coutinho, 2200
Santo Amaro EMEF Prof. Lineu Prestes Av. Adolfo Pinheiro, 511
São Miguel Sub Prefeitura de São Miguel Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76
Sé Auditório Emílio Athié da Santa Casa de Misericórdia Rua Cesário Motta Jr, 112
Vila Maria / Vila Guilherme Uninove Vila Maria Rua Graranésia, 425
Vila Prudente / Sapopemba CEU Rosa da China Rua Clara Petrella, 113 - Jd São Roberto

Aricanduva CEU Formosa Rua Sargento Valdenir Evaristo Dias, 10
Ipiranga Centro Universitário São Camilo Av. Nazaré, 1501
Vila Mariana Amb. Especialidades Dr. Alexandre Kalil Yasbec Av. Ceci, 2235

25 de agosto

Domingo

31 de agosto

Sábado

PARA PODER 
VOTAR, NãO 
ESQUEÇA DE 

lEVAR UM 
DOCUMENTO 

COM FOTO

1º de setembro

Domingo

Participe da Pré-Conferência da sua região, sempre no horário das 9h às 17h



Comissão  
de Saúde Mental

Mais de 300 pessoas 
estiveram no Seminário 
Inter setorial de Saúde 
Mental realizado no 
último dia 26 de abril, 
entre familiares, usuários, 
trabalhadores, gestores, 
prestadores e militantes 
da luta antimanicomial. 
O principal objetivo 
era discutir as políticas 
de saúde mental no 
município de São Paulo 
e as propostas da nova 
gestão para a área.

Comissão  
de Saúde da 

população negra
No último dia 13, as 

Coordenadorias Regionais 
de Saúde apresentaram  um 
painel das ações ocorridas 
na cidade. Foram tratados 
assuntos como racismo 
institucional; inclusão e 
coleta do quesito raça/cor; 
promoção das equidades nas 
doenças e agravos de maior 
prevalência; linha de cuidados 
para a Doença Falciforme 
e participação popular e 
educação permanente.

Nossa singela 
homenagem ao 
senhor Naelson

Senhor NAELSON foi 
conselheiro Estadual e 
Municipal de Saúde. Este 
pernambucano dedicou 
sua vida à participação 

democrática e defesa intransigente 
do SUS sob gestão pública e controle 
da sociedade. Liderança popular do 
Movimento de Saúde da Zona Norte, era 
um apaixonado militante do SUS. Merece 
o reconhecimento de ter sido uma das 
maiores e mais emblemáticas lideranças 
do SUS e da Reforma Sanitária. Senhor 
naelson – presente! Agosto de 2013.

Comissão Inter-Intraconselhos
As oficinas realizadas pelas Supervisões Técnicas 

de Saúde durante o ano passado foram tema de 
Seminário realizado no dia 21 de maio. As discussões 
foram embasadas no resultado do levantamento  
feito pelo Conselho Municipal de Saúde (2010-2011)  
com referência a situação do controle social 
feito pelos Conselhos Gestores de Saúde.

Comissão de Políticas  
Públicas de Saúde

A Comissão de Políticas de Saúde realizou cinco 
seminários na cidade para sensibilizar os conselheiros 
gestores sobre a elaboração do Plano Municipal de 
Saúde (2014-2017). Foi apresentado um diagnóstico 
da cidade, da Rede Municipal de Saúde e da 
legislação que criou e regulamenta o SUS. Também 
formularam propostas que foram encaminhadas  
à Secretaria para serem incluídas no Plano. 

Os participantes elogiaram a ação, pois  
aproxima o Conselho das unidades de saúde. 

Comissão  
Intersetorial da Saúde  

do Trabalhador
Seminário para identificar novos desafios 

à saúde do trabalhador foi realizado no 
último dia 28 de junho. Um dos objetivos 
do encontro foi integrar a saúde do 
trabalhador ao Sistema Único de Saúde 
no município, devolvendo a importância 
do assunto à rede municipal. Estiveram 
presentes gestores, colaboradores e 
parlamentares, que prometeram  
empenhar seus mandatos em prol da  
saúde do trabalhador. 

Comissão  
de DST/AIDS

No último dia 21 
de junho, a Comissão 

Municipal de DST/AIDS realizou Seminário com  
122 participantes, onde a coordenadora do programa, 
Dra. Eliana Gutierrez, e técnicos da Secretaria 
fizeram uma apresentação da situação atual da Rede 
Especializada em DST/AIDS e quais as propostas 
da nova gestão. A Comissão reúne-se toda primeira 
quarta-feira de cada mês, às 10h, na sala do Conselho.

Conselho MuniCipal de saúde EM AÇãO
nesta página você encontra um resumo das  
inúmeras atividades realizadas pelo Conselho 
Municipal da Saúde para fortalecer o controle social 
e garantir a plena implantação do sus em nossa 
cidade. não deixe de acompanhar o trabalho  
dos conselheiros. eles são os seus representantes.


