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Editorial
Novidades neste bimestre. O médico infectologista David Uip assumiu como novo Secretário de Estado 
da Saúde de São Paulo e presidente do CES SP. Ele substitui o Dr. Giovanni Guido Cerri, que ficou dois 
anos e oito meses no cargo.  Dr. David, dono de um currículo que denota grandes atributos ao cargo, 
falou ao Conselho o resumo de suas propostas principais contido numa simples sentença:  sua  gestão 
será marcada pelo “cuidar de gente”, seja da população ou os funcionários da Saúde.
Também neste período aconteceram encontros importantes como o Congresso da Associação Paulista 
de  Saúde  Pública,  com  a  disponibilização  de  vagas  para  todos  os  conselheiros  estaduais  e  o 
protagonismo desse colegiado nas ações de mobilização social.  Houve também em 30 de setembro o 
Colóquio “Conjuntura Atual na Saúde Pública, Regulação e Formação dos Profissionais”. Essa discussão, 
fundamental para os dias atuais, demonstrou que as alternativas de consolidação de quadros de saúde 
resolutivos e de qualidade, passam pela formação adequada, educação permanente, organização de 
equipes  multiprofissionais  e  multidisciplinares  e  por  incentivos  como Planos  de Cargos,  Carreiras  e 
Salários regionais.
Houve também o Encontro Estadual das CIST “Implementando a Rede de Controle Social na Saúde do 
Trabalhador  Paulista”  nos  dias  5  e  6  de  setembro  de  2013.  O  objetivo  foi  reunir  e  divulgar  as 
experiências das ações das Comissões Intersetoriais em Saúde do Trabalhador e dos Conselhos Gestores 
nos municípios sede dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) no Estado de São 
Paulo. O evento foi organizado em parceria entre a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do 
Conselho Estadual de Saúde e a DVST-CEREST/CVS/SES SP.
Uma das  atividades mais  importantes  do Conselho e  suas  Comissões  Permanentes  foi  a  análise  do 
Relatório Anual de Gestão 2012, já na vigência da Lei Complementar 141/2012.  Foram dezenas de 
reuniões, dois Plenos exclusivos e espaço para o diálogo com os técnicos da SES, do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, que muito enriqueceram o entendimento e deram subsídios para a decisão. O 
Relatório Conclusivo será aprovado na reunião plenária do dia 25 de outubro, com posterior envio ao 
Excelentíssimo Governador Geral Alckmin e alimentação do SIOPS.
Ainda vem muito trabalho até o final do ano. Em dezembro uma série de eventos coroará o exercício de 
2013, com eventos de suma importância como: Plenária da Região Sudeste dos Conselhos de Saúde, 
Encontro dos Presidentes dos Conselhos Estaduais de Saúde, Comemoração dos 25 Anos da Constituição 
Federal e o último Pleno do ano.  
Todo esse trabalho árduo foi e será feito por conselheiros e técnicos do CES SP que acreditam que a 
cidadania  depende  do  desenvolvimento  de  uma  cultura  política  que  promova  valores  e  hábitos 
democráticos como a participação, a confiança e a cooperação. A participação social é o pressuposto 
decisivo para o fortalecimento das instituições democráticas e propicia à população possibilidades de se 
pronunciar nas suas necessidades e demandas. Mais do que um trabalho voluntário, ser conselheiro é 
ser cidadão. E ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direitos. Direitos à vida, à liberdade, à 
propriedade,  à  igualdade,  enfim,  direitos  civis,  políticos  e  sociais.  Mas,  por  outro  lado,  cidadania 
pressupõe  também  deveres.  A  primordial  é  a  consciência  das  suas  responsabilidades  como  parte 
integrante de um grande e complexo organismo que é a coletividade, a nação, o Estado, para cujo bom 
funcionamento depende da parcela de contribuição de cada um e de todos. Somente assim se chega ao 
objetivo final, coletivo: a justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. 

Stela M. Pedreira - Secretária Executiva do CES SP
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Acontece no CES
Colóquio
Conjuntura Atual na Saúde 

Pública, Regulação e 
Formação dos profissionais

O Conselho Estadual de Saúde realizou 
o colóquio no dia 30 de setembro, no 
auditório José Ademar da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo.
Veja aqui as apresentações. 

Saúde do Trabalhador
Aconteceu em São Paulo, em setembro, 
o Encontro Estadual das Comissões 
Intersetoriais de Saúde do Trabalhador. 
O tema do encontro, que contou com 
diversas palestras, foi “Implementando 
a Rede do Controle Social na Saúde do 
Trabalhador Paulista”.

Questionário CIST
O questionário deve ser preenchido 
pelos Conselhos Municipais de Saúde, 
para que verificar como estão 
organizadas as Comissões Intersetoriais 
de Saúde do Trabalhador.
O objetivo deste questionário é que a 

Comissão Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador do Conselho Estadual de 
Saúde – CIST Estadual, acompanhe o 
panorama  e a normatização vigente, 
auxiliando também na implantação da 
CIST nos Conselhos Municipais de 
Saúde.
Acesse o questionário e envie para o 
Conselho Estadual de Saúde 
ces@saude.sp.gov.br

Veja no site do Conselho Estadual de 
Saúde as cartilhas de orientações aos 
conselheiros. 

Pleno
A 218ª Reunião Ordinária do Pleno foi 
realizada no dia 26 de julho, no dia 30 
de agosto foi realizada a 219ª Reunião 
Ordinária do Pleno. A 220ª Reunião 
aconteceu em 27 de setembro.
Veja aqui as atas das reuniões.

AGENDA
As reuniões de 2013 do Pleno do CES e 
das Comissões estão na página do CES.
A próxima reunião do Pleno será no dia 
25 de outubro.
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Notícias
13º Congresso Paulista de Saúde Pública
Entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro aconteceu em São Paulo o 13º Congresso 
Paulista de Saúde Pública, promovido pela Associação Paulista de Saúde Pública (APSP) 
em parceria com a Faculdade de Saúde Pública, Escola de Enfermagem e Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo e o Instituto de Saúde da SES/SP. 

O Conselho Estadual de Saúde também foi parceiro do evento, responsável pelas 
atividades da Tenda Paulo Freire.

Os dois primeiros dias de Congresso foram tomados pelas atividades pré-Congresso, 
entre elas o Fórum Os Conselhos de Saúde na arena de debate e na formulação da 
política de saúde: desafios e novas exigências. A atividade foi coordenada por Gílson 
Carvalho e contou com a presença de vários conselheiros. 
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O Conselho Estadual de Saúde inscreveu todos os conselheiros no Congresso. Os 
conselheiros que lá compareceram participaram ativamente das diversas atividades 
que aconteceram durante os cinco dias de Congresso e também compuseram algumas 
mesas de debates. 

Arnaldo Marcolino foi debatedor na mesa Qual papel os movimentos populares têm 
desempenhado na produção do público, do comum, na saúde? Benedito Augusto 
compôs a mesa no debate Quais são os múltiplos sujeitos que produzem o público na 
Saúde Pública?

Stela Pedreira, secretária-executiva do Conselho Estadual de Saúde foi mestre de 
cerimônias do evento e compôs a comissão eleitoral, que elegeu a nova diretoria da 
APSP. Lúcia Izumi faz parte da atual diretoria da entidade e comporá o conselho 
deliberativo da APSP no biênio 2014/2015. 

As atividades culturais, que aconteceram durante todo o Congresso, foram um dos 
pontos altos do evento.

Conselho Estadual de Saúde – www.conselho.saude.sp.gov.br
Av. Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – 6º andar Cerqueira César – São Paulo/SP CEP: 05403-000  

Fone: (11) 3066-8714 E-mail: ces@saude.sp.gov.br
Caso não queira mais receber o Boletim do CES, envie-nos uma resposta pedindo a exclusão.

mailto:ces@saude.sp.gov.br
http://www.congressoapsp.com.br/


                                                            

Boletim Eletrônico do Conselho Estadual de Saúde/SP
São Paulo – Nº 3 – Outubro/2013

                                           _______________________
        

Os anais do Congresso estão disponíveis aqui. Na TV APSP, canal da Associação no 
Youtube, há vários vídeos disponíveis, com reportagens e entrevistas. O 14º Congresso 
Paulista de Saúde Pública será em São Carlos, em 2015.
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