
                                                                                                                             
 

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE 

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE GUAIANASES 

 

 

A etapa local da XV Conferência Municipal de Saúde de São Paulo teve sua abertura às 

08:00 horas do dia 27 de novembro do ano de 2010, no teatro do Céu Jambeiro, com o 

credenciamento e escolha dos eixos que ocorreram até às 10;30 horas. O evento iniciou 

com a execução do Hino Nacional, em seguida foi composta a mesa de abertura com as 

presenças: Sra Neice Marangon, representando o Subprefeito de Guaianases; Sra 

Berenice Rodrigues do Nascimento, representando a Secretaria Municipal da Educação; 

Dr. Paulo Afonso, representando a Coordenadoria Regional de Saúde Leste; Sr. Natalício 

Aparecido Vigo, representante dos usuários dos serviços de saúde; Sra Maria Aparecida 

da Silva, representando os trabalhadores das Unidades de Saúde e a Dra Marilande 

Marcolin, Supervisora Técnica de Saúde de Guaianases. 

Contamos ainda com a presença da Sra. Luciana Lopes, representando a APS Santa 

Marcelina, Sra Helia Rodrigues, Conselheira Tutelar e Conselheira da UBS/AE Jd São 

Carlos, da Sra Deuselina Pereira Jorge, Presidente da Federação das Mulheres do 

Estado de São Paulo, da Sra. Maria Ribeiro, Conselheira da Defesa e Direitos da Criança 

e do Adolescente, Sr. José Carlos Cuccio, Conselheiro do Meio Ambiente e Sr. Carlos 

Roberto Guilherme de Brito Presidente do CONSEG Lageado. 

A seguir iniciou-se a leitura do Regulamento, pela Dra Marilande e a apresentação dos 

Candidatos Inscritos para Delegados nos segmentos trabalhadores e usuários. Após esta 

fase a Dra Marilande iniciou a apresentação do Panorama da Saúde em Guaianases, 

seguido da leitura do texto da tese base: Tema Central – Construindo o SUS 100%.  

Recebemos a visita da Dra. Sonia Antonini Barbosa, Coordenadora Regional de Saúde 

Leste, que falou sobre a importância do evento e desejou um bom trabalho a todos, 

retirando-se logo após para acompanhar outras Pré-Conferências da região.  

Às 11:30 horas, os participantes foram orientados a se dirigirem às salas para discussão 

dos eixos temáticos e elaboração das propostas para a Conferência Municipal da Saúde. 

 

O eixo temático: O PAPEL DO ESTADO E SUAS FORMAS DE GESTÃO foi discutido na 

sala 10 da EMEF CEU Jambeiro, iniciando às 11 hr e 40 min.  A coordenação do grupo foi 

realizada pela Dra. Marilande Marcolin, Supervisora da Supervisão Técnica de Saúde de 



                                                                                                                             
Guaianases, tendo como relatores Incoronata Palmieri, funcionária da Supervisão Técnica 

de Saúde de Guaianases e a Sra. Iraci Aparecida da Silva,  eleita pelo grupo. Estavam 

presentes 08 pessoas entre usuários, trabalhadores, gestores e convidados. Foi realizada 

a leitura do texto base e em seguida deu-se início às discussões que transcorreram de 

forma organizada e tranqüila sendo elaboradas 05 propostas para a Conferência 

Municipal de Saúde, terminando os trabalhos as 12:30 horas. 

Na sala 6, às 11 hr e 40 min., deu-se início à discussão em grupo do eixo temático 

FINANCIAMENTO. A coordenação do grupo foi realizada pela Dra. Gisley Terezinha 

Gauer, assessora técnica da Supervisão Técnica de Saúde de Guaianases, tendo como 

relatores Diogo do Carmo Borges, AGPP da Supervisão Técnica de Saúde de 

Guaianases e a Sra. Edcleide Silva Cruz, Assistente Administrativa da UBS Jd. 

Fanganiello, eleita pelo grupo. Estavam presentes 8 pessoas entre usuários, 

trabalhadores, gestores e convidados. Foi realizada a leitura do texto base e em seguida 

deu-se início às discussões, sendo apresentadas sugestões trazidas pelos conselheiros 

da região. A coordenadora deu a oportunidade aos participantes para apresentarem 

outras sugestões. O Sr Jose Carlos Cuccio também apresentou propostas. Encerrada 

esta etapa, foi aberta a oportunidade para votação, que por maioria de votos, ratificou as 

propostas apresentadas inicialmente. 

Na sala 08 da EMEF, às 11h e 40 min. deu-se início à discussão em grupo do eixo 

temático DIREITOS HUMANOS E A IMPORTÂNCIA DA TRANSVERSALIDADE. A 

coordenação do grupo foi realizada por Vanessa Aparecida da Silva Souza, assessora 

técnica da Supervisão Técnica de Saúde de Guaianases, tendo como relatoras Olga 

Mineko Morita, assessora técnica da Supervisão Técnica de Saúde de Guaianases e a 

Sra. Roseli Aparecida de Oliveira eleita pelo grupo. Estavam presentes 22 pessoas entre 

usuários, trabalhadores, gestores e convidados. Foi realizada a leitura do texto base e em 

seguida deu-se início às discussões e elaboração de propostas. 

Às 11h e 40 min., na sala 12, deu-se início à discussão do eixo temático CONTROLE 

SOCIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, com a leitura do texto do documento base realizada 

pela Coordenadora da sala Sra Rosemary Aparecida Tevês Malheiros, sendo relatora a 

Sra Débora Carvalho Romero Alcântara. Foi perguntado ao grupo quem poderia ser 

relator, ninguém se manifestou e o grupo referendou apenas a relatora já citada, estavam 

presentes 26 participantes. O tema foi dividido em duas partes pela Coordenadora – 

Conferência e Conselhos Gestores, sendo explicado a função, organização e 



                                                                                                                             
funcionamento de cada um aos participantes. A coordenadora reforçou que as propostas 

devem ser no sentido de melhorar a qualidade destas formas de participação. Uma 

proposta não foi aceita pelo grupo, as demais foram referendadas para a Conferência 

Municipal. A proposta rejeitada teve apenas 03 votos a favor e versava sobre a 

possibilidade do conselheiro trabalhador ter estabilidade enquanto ocupar este cargo. 

 

Após o término da elaboração das propostas, procedeu-se à votação para os Delegados 

em cédulas próprias e local reservado, no período de 12:00 as 13:00h, concomitante ao 

horário do almoço, posteriormente foi realizada a apuração dos votos pela comissão 

organizadora, mediante fiscalização dos conselheiros dos segmentos usuários, Sra Roseli 

Aparecida de Oliveira e trabalhadores, Sr. André Gonçalves da Cruz.  

Às 13:30 horas foi feita a leitura e aprovação das propostas elencadas nos grupos de 

discussões por eixo temático, sendo esclarecidas dúvidas com relação às propostas 

apresentadas.  Em seguida foi divulgado o resultado da apuração dos votos e nomes dos 

delegados eleitos. Às 14:20 horas procederam-se os agradecimentos finais e 

encerramento do evento. A plenária geral contou com 45 convidados; 14 trabalhadores; 

25 usuários e 20 gestores/prestadores, num total de 104 participantes. 

• Foi entregue um abaixo assinado com o seguinte cabeçalho: 

“Nós moradores da Vila Iolanda I e região, vem por meio deste reivindicar a implantação 

de uma AMA (Assistência Médica Ambulatorial) na UBS do Jd. Fanganiello, pois temos 

inúmeras dificuldades ao procurar o atendimento no SUS, além de ser muito longe na 

maioria das vezes não tem especialista” com 15 páginas e 460 assinaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

APURAÇÃO DOS VOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTAS APROVADAS 

 

EIXO: PAPEL DO ESTADO 

 

1. Implantação de um Laboratório de Tecnologia Assistiva na região Leste (Ortese, 

Prótese, cadeira de rodas). 

2. Construção de um quadro de cargos e salários unificados para todos os serviços e 

garantia de qualificação para todos os profissionais. 

Nº SEGMENTO CANDIDATOS VOTOS 

1 Grace Kelly Silva Souza 3 

2 Isabella Silva de Almeida 1 

3 Ivair Rocha Guilherme 1 

4 Josefa Marcelina dos Santos 3 

5 Maria Aparecida da Silva 1 

6 

TRABALHADOR 

Yara Silva do Nascimento 2 

1 Beatriz Muniz dos Santos 2 

2 Carlos Roberto Guilherme de 
Brito 

1 

3 Deuselina Pereira Jorge 1 

4 Edson Santos 2 

5 Helia Rodrigues 1 

6 Isolina Xavier de Oliveira 1 

7 José Carlos Cuccio 2 

8 Maria Ribeiro Lopes 1 

9 Natalício Aparecido Vigo 1 

10 Ricardo Vieira Veloso 1 

11 Roseli Aparecida de Oliveira 1 

12 

USUÁRIO 

Silvio Custódio 2 



                                                                                                                             
3. Ampliação do atendimento de urgência e emergência, com garantia de contra 

referência para a Saúde Mental, com implantação de CECCOS, pólos de terapias 

comunitárias, abrigos e ou Casas de Passagens na região. 

4. Ação do Estado com relação à Política de Saúde com os Municípios vizinhos 

5. Construção de Hospital Municipal na Região do Lajeado 

 
 

EIXO: FINANCIAMENTO 

 

1. Implantação de uma UBS no Jardim São Paulo e uma AMA Especialidade na 

Cohab Juscelino. 

2. Implantação um Centro de Referência do Idoso.  

3. Implantação de um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 

4. Implantação de um CAPS III.  

5. Implantação de um AMA na região que abrange as UBS’s Chabilandia, Fanganiello 

e Guaianases I. 

 

 

EIXO: DIREITOS HUMANOS 

 

1. Ampliar o quadro da Equipe Multiprofissional nas unidades de Estratégia Saúde 

da Família, incluindo nutricionista, assistente social e psicólogo. 

2. Criar o NISA II e CEO no Distrito do Lajeado. 

3. Ampliação da equipe da UAD com aumento do acesso segundo o grau de 

dependência. 

4. Criar referência nos Hospitais da região de Guaianases para o atendimento 

inicial e emergencial a pessoas em situação de violência. 

5. Criar e implantar um programa de atenção integral à saúde da mulher não 

gestante.  

 



                                                                                                                             
 

 

EIXO: CONTROLE SOCIAL 

 

1. Prestação de Contas das ações realizadas na Conferência anterior, esclarecendo 

as ações que já foram executadas, as em andamento e as que até o momento não 

foram implantadas, antes das plenárias das Pré-conferências locais. 

2. As Conferências Municipais, precedidas de Conferências Locais, devem ser feitas 

no mínimo a cada 02 anos.  

3. Oficializar e Implantar as decisões deliberadas nos Conselhos Locais pelas 

Coordenadorias. 

4. Garantir a participação dos Conselheiros: gestores, trabalhadores e usuários nas 

reuniões locais e regionais, assim como, garantir a ampla divulgação dos trabalhos 

dos Conselhos na Mídia local e Municipal. 

5. Os conselheiros gestores locais devem ser priorizados como candidatos a 

delegados nas Conferências, porém a votação deverá abranger a todos os atores 

presentes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


