
                                                                                       

 

 

Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde - Estado de São Paulo 1 

Ata da I Reunião Ordinária Anual 2 

20/08/2021 3 

Às quatorze horas e trinta e três minutos do vigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil 4 

e vinte e um, deu-se início à II Reunião Ordinária Anual do Fórum dos Conselhos 5 

Atividades Fim da Saúde, realizada de forma híbrida (presencial e virtual), na Sede do 6 

CREF4/SP e através da ferramenta Zoom, coordenada pelo Dr. Waldecir Paula Lima. 7 

 8 

Presenças Registradas: Ana Paula de Arruda Geraldes Kataoka – CRBio (virtual), Andrea 9 

Mariano – CRQ-SP (virtual), Durval Rodrigues – CRBM-01 (virtual), Ione Aparecida Xavier – CRP-10 

SP (virtual), Marco Antonio Manfredini – CROSP (presencial), Rodrigo Ribeiro de Almeida – CRFSP 11 

(virtual), Sueli Lisboa da Silva – CRN3 (presencial), Suely Stringari de Souza – CRMV-SP (virtual), 12 

Vagner Urias – COREN-SP (virtual) e Waldecir Paula Lima – CREF4/SP (presencial). 13 

 14 

1. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR 15 

1.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 10/06/2021 16 

1.2. Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 16/07/2021. 17 

Atas aprovadas pelos membros presentes. Encaminhamento: Secretaria FCAFS disponibilizar 18 

para assinatura dos membros em próxima reunião presencial.  19 

 20 

2. INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 21 

Ausência justificada de Claúdio Anderson Rodrigues de Souza – CRTR SP 22 

 23 

3. SOLICITAÇÕES DE INCLUSÃO DE PAUTA 24 

Solicitação realizada pela representante do CRP-SP 25 

3.1. Datas comemorativas das profissões da área da saúde. CRP-SP informa datas 26 

comemorativas das profissões do mês de outubro e sugere que sejam produzidas notas conjuntas 27 

em homenagem e defesa das profissões e de suas demandas na atualidade, a serem publicadas 28 

pelas entidades que compõem o FCAFS. Abaixo tabela com as datas comemorativas informadas 29 

na reunião e demais pesquisadas na web: 30 

Biologia 03/09 

Biomedicina 20/11 



                                                                                       

 

 

Educação Física 01/09 

Enfermagem 12/05 

Farmácia 25/09 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 13/10 

Fonoaudiologia 09/12 

Medicina 18/10 

Medicina Veterinária 09/09 

Nutrição 31/08 

Odontologia 25/10 

Psicologia 27/08 

Serviço Social 15/05 

Técnicos de Radiologia 08/11 

Química 18/06 

Waldecir Paula Lima – CREF4/SP sugere fazer um calendário dos aniversários das profissões 31 

e produzirem uma peça ou uma nota / Ofício de uma lauda alusiva àquela profissão a partir dessa 32 

reunião (20/08/21) e que seria divulgada a todos os Conselhos membros; assim cada Conselho, 33 

com seu setor de Comunicação, analisa como divulgar. Ione Aparecida Xavier – CRP-SP 34 

coloca em abordar o assunto coletivamente, que entende importante somar forças nas próximas 35 

datas, do ponto de vista de visibilidade; que tem um peso bem significativo ao invés de cada um 36 

falar somente de sua própria profissão e informa aos presentes como o CRP-SP têm feito uso das 37 

redes sociais. Suely Stringari de Souza – CRMV-SP sugere levar o tema ao GT Comunicação 38 

do FCAFS. Os presentes concordam. Encaminhamentos: Secretaria FCAFS marcar reunião 39 

com GT Comunicação com essa pauta com a maior brevidade possível.  40 

 41 

Solicitação realizada pela representante do CRBM-SP 42 

3.2. Apoio do FCAFS ao GT PICS do CES. Durval Rodrigues – CRBM-01 informa que no 43 

Estado de São Paulo ainda não foi aprovada a Lei que compete às PICS. Coloca que o caminho é 44 

longo e complexo; que precisam apresentar documentos sobre PICS no CES e depois tentar por 45 

meio de um PL. Informa que em SP (capital) as PICS estão resolvidas, existe uma lei municipal. 46 

Gostaria que o FCAFS desse apoio para as PICS, para o GT PICS do CES; que quer formar uma 47 

equipe bem reforçada sobre esse assunto com o apoio do FCAFS. Acrescenta que existem muitas 48 

PICS extremamente benéficas nas situações do Pós Covid. Waldecir Paula Lima – CREF4/SP 49 

cita a existência do GT PICS do FCAFS; que é necessário reforçar com os Conselhos a importância 50 

de encaminharem representantes para participar do GT PICS; que fortaleceria bastante o GT 51 



                                                                                       

 

 

PICS do FCAFS com o GT PICS do CES e vice-versa. Vagner Urias – COREN-SP entende que 52 

os Conselhos precisam realmente encaminhar representantes para esse GT e sugere que o 53 

Plenário do FCAFS se reúna junto com o GT PICS para discutirem, numa reunião ampliada: 54 

Plenário + GT PICS. Sueli Lisboa da Silva – CRN3 pontua que é importante essa integração, 55 

com essa reunião ampliada, até pela complexidade do tema. Waldecir Paula Lima – CREF4/SP 56 

coloca que além da reunião ampliada também é importante avançar para saber sobre a 57 

regulamentação das PICS nos outros Estados; discutir e depois politicamente tentar estabelecer 58 

um PL, lá pra frente, mas agora precisa iniciar. Waldecir Paula Lima – CREF4/SP e Sueli 59 

Lisboa da Silva – CRN3 colocam que após, seria interessante a junção do GT PICS do FCAFS 60 

com o GT PICS do CES; ganharia força. Waldecir Paula Lima – CREF4/SP coloca que seria 61 

importante a presença de representantes de todos os Conselhos integrantes do FCAFS. 62 

Encaminhamentos: Secretaria FCAFS: A) Solicitar aos Conselhos que ainda não confirmaram 63 

seus representantes no GT PICS que o façam; B) Após, marcar reunião ampliada (GT PICS + 64 

Plenário FCAFS) com essa pauta com a maior brevidade possível.  65 

 66 

Considerações do Coordenador do FCAFS antes de iniciar a Pauta 67 

A) Agradecimentos – Em Frente Educação Física. Waldecir Paula Lima – CREF4/SP 68 

representando o Presidente do CREF4/SP, Prof. Nelson Leme da Silva Junior, agradece os 69 

Conselhos que participaram do evento “Em Frente Educação Física” ocorrido no sábado, dia 70 

14/08/21. Explica o objetivo e a importância do evento. Informa que nele ocorreram 02 mesas 71 

redondas e houve a presença de 7 Conselhos que abrilhantaram muito o evento (CROSP, COREN-72 

SP, CRESS-SP, CRP-SP, CRN3, CRBM, CREFONO), além do CREF4/SP; que há intenção do 73 

CREF4/SP de expandir essa ideia com lives, mini cursos, e contará com o apoio desses e dos 74 

demais Conselhos. Conclusão: Presentes cientes.  75 

 76 

B) Ações e deliberações coletivas no FCAFS. Waldecir Paula Lima – CREF4/SP 77 

informa que está no FCAFS há 06 anos como membro, sendo como coordenador há 02 anos, 78 

desde o início de 2020. Coloca que o FCAFS se sustenta por meio democrático; que os resultados 79 

são produtos das ações de todos; que enquanto for coordenador assim continuará, ou seja, o 80 

FCAFS não irá tomar uma atitude que não seja aprovada ao menos pela maioria; que jamais vai 81 

emitir uma nota, um ofício, um comentário que não seja compartilhado pelo Fórum. Coloca que 82 

houve episódios nesse período pandêmico que fugiram um pouco, mas que a coordenação não 83 



                                                                                       

 

 

cedeu e nada foi feito sem o consentimento de todos. Informa que se alguém tiver alguma 84 

solicitação a fazer que use o grupo do Whatsapp que seja, para se expor e ser debatido pela 85 

maioria e se houver concordância será feito. Entende que a coordenação coordena a atitude de 86 

todos que integram o FCAFS; que todas as ações serão coletivas enquanto permanecer 87 

coordenador; que não tem chancela do grupo para tomar qualquer atitude de forma isolada e 88 

não fará isso; que a ação democrática sempre pautou as ações do FCAFS. Conclusão: Presentes 89 

cientes. 90 

 91 

4. APRESENTAÇÃO DA PAUTA DA REUNIÃO 92 

4.1. Informes 93 

4.1.1  Informes dos Conselheiros do CES e CMS. Waldecir Paula Lima – CREF4/SP 94 

informa que foi enviada toda documentação para as inscrições do CES; inscrição regular e feita. 95 

Lembra quem são os indicados pelo FCAFS, como titulares: CRBio E CRBM-01 e suplentes: CRN3 96 

e CRFSP. Lembra quem havia permanecido até este momento, como titulares: CREFONO-SP e 97 

CREFITO3 e suplentes: CRBM-01 e CRBio. Informa que recebeu Atas e relatórios do CES (Horácio 98 

– CRBio) e do CMS (Margareth-CREF4/SP). CES - Durval Rodrigues – CRBM-01 informa que 99 

está tudo certo em relação ao CES, que agora CRBM-01 deixa de ser suplente e passa a ser 100 

titular e assim que houver algo relevante comunicará. Sueli Lisboa da Silva – CRN3 informa 101 

que a representante indicada pelo CRN3 como suplente no CES será Viviani dos Santos Fontana; 102 

que ela pediu para ser envolvida, para adicioná-la nos grupos, que quer se informar e informa 103 

que passará o contato dela à Durval Rodrigues – CRBM-01 para essas informações e acolhimento, 104 

ao que Durval Rodrigues – CRBM-01 prontamente concorda. CMS - Waldecir Paula Lima – 105 

CREF4/SP coloca que Margareth Anderáos – CREF4/SP enviou os relatórios das reuniões de 106 

junho e agosto; que basicamente o que se está discutindo é sobre vacinação e pontua 03 107 

preocupações: 1) Vacinação (como, quantidade, etc); 2) Conferências Municipais de Saúde 108 

(estão organizando, verificando modo –virtual / presencial / híbrido, etc); 3) Processo eleitoral 109 

(passarão por processo eleitoral em breve). Nesse 3º ponto informa que quando o edital for 110 

expedido o FCAFS fará as indicações. Marco Antonio Manfredini – CROSP informa que, além 111 

da Prefeitura de São Paulo, os outros 644 municípios já vêm realizando as conferências 112 

municipais de saúde; que estão sendo feitas web com representação dos delegados ou uma 113 

reunião ampliada do Conselho sobre conferências realizadas há 02 anos atrás. Conclusão: 114 

Presentes cientes. 115 



                                                                                       

 

 

4.2. Ordem do Dia 116 

4.2.1. Reunião com Deputado Federal Alexandre Padilha, em 16/07/2021, com os 117 

temas: PEC 108/20191, PEC 32/20202 e Lei Federal nº 14128/20213. Waldecir Paula 118 

Lima – CREF4/SP informa a representatividade do FCAFS naquela reunião, no número de 119 

Conselhos presentes. Informa que a PEC foi rejeitada. Lembra que na mesma reunião o deputado 120 

falou sobre a Lei Federal nº 14128/2021, explicando a norma. Coloca que houve manifestação 121 

de muitos Conselhos sobre o desconhecimento da Lei, entenderam que o FCAFS deveria, numa 122 

estratégia de comunicação, divulgar essa Lei. Ione Aparecida Xavier – CRP-SP informa que o 123 

CRP-SP criou uma nota e divulgou nos canais do CRP-SP; entende que é importante a divulgação 124 

coletiva. Suely Stringari de Souza – CRMV-SP sugere verificar se a Lei está regulamentada 125 

e, se estiver, sugere divulgar o passo a passo, como prestação de serviços. Sueli Lisboa da 126 

Silva – CRN3 informa que vai verificar com seu representante do CRN3, Lucas, que participou 127 

daquela reunião, se sabe informar sobre isso, se está regulamentada (durante a reunião, Lucas 128 

retornou à Sueli informando que a Lei está em vigor, mas não tem informação sobre como obter 129 

o benefício). Ione Aparecida Xavier – CRP-SP coloca que isso é comum no Brasil infelizmente; 130 

que existe a Lei, mas não se cobra a execução; que entende que o deputado havia pedido isso 131 

ao FCAFS: a cobrança na execução da Lei. Encaminhamentos: Waldecir Paula Lima – 132 

CREF4/SP e Sueli Lisboa da Silva – CRN3 verificarão se a Lei está regulamentada e, se 133 

estiver, o FCAFS fará uma Nota que envolva todos os Conselhos na divulgação da Lei sobre o 134 

passo a passo e cada Conselho disponibilizará nos seus meios de comunicação a nota do FCAFS.  135 

 136 

4.2.2. Financiamento da Atenção Primária em Saúde (Evento).  137 

Item adiado para início do ano de 2022. Encaminhamentos: Secretaria FCAFS repautar na 138 

1ª reunião de 2022. 139 

 140 

                                                 
1 PEC 108/2019. Dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais.  
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211437 
2 PEC 32/2020. Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa.  

Disponível em: https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083 
3 Lei Federal 14128/2021. Dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, 

durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-

2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado 

período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados 

para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito; e altera 

a Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. 
Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.128-de-26-de-marco-de-2021-310838371 
 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211437
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.128-de-26-de-marco-de-2021-310838371


                                                                                       

 

 

Considerações Finais: 141 

A) Vagner Urias – COREN-SP informa, em nome de presidente do COREN-SP, James 142 

Francisco Pedro dos Santos, a publicação da Portaria MEC 800, de 05 de agosto de 2021, que 143 

autorizou 02 cursos totalmente Ead de Enfermagem. Waldecir Paula Lima – CREF4/SP 144 

informa que é um tema recorrente do GT Educação. Encaminhamentos: Secretaria FCAFS: 145 

Solicitar ao GT Educação a inserção desse item de pauta na próxima reunião do GT Educação.  146 

 147 

B) Waldecir Paula Lima – CREF4/SP retoma o assunto sobre o FCAFS transformar-se em 148 

uma instituição / uma associação dos Conselhos, no sentido de poder cobrar mais dos poderes 149 

públicos. Verificou se é legalmente possível e informa que conseguiu um material de uma 150 

associação de Conselhos de Santa Catarina. Informa que lá eles reuniram os Conselhos que 151 

estavam de acordo e montaram essa associação; que tem custos, tem CNPJ, contador, mas pelo 152 

que soube desse contato de Santa Catarina não seria um custo tão alto; que a Carta de Princípios 153 

seria um Estatuto, poderiam retirar custo de local, mantendo 02 anos em cada Conselho. Informa 154 

que é possível legalmente se criar uma associação; que lá em SC eles criaram uma associação 155 

dos Conselhos de fiscalização, não somente da área da saúde. Entende que devem pensar em 156 

um primeiro momento na área da saúde; que seria o caso de consultar os Conselhos ou encerrar 157 

o assunto. Após manifestações, os membros presentes decidem consultar seus Conselhos 158 

inicialmente e trazer resposta na próxima reunião. Encaminhamentos: Secretaria FCAFS: 159 

Pautar esse item na próxima reunião.  160 

  161 

5. ENCERRAMENTO/PRÓXIMA REUNIÃO. 24/09/2021 às 14h30, híbrida. 162 

Concluídos os assuntos em pauta às dezesseis horas e vinte e oito minutos, Prof. Dr. Waldecir 163 

Paula Lima encerra a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será 164 

assinada pelos senhores membros presentes na próxima reunião. Redigida por Vivian Humanes 165 

Rubio. São Paulo, 20 de agosto de 2021. 166 

 167 

Ana Paula de Arruda Geraldes Kataoka – CRBio __________________________________ 168 

Andrea Mariano – CRQ-SP __________________________________________________ 169 

Durval Rodrigues – CRBM-01 _____________________________________________________ 170 

Ione Aparecida Xavier – CRP-SP ______________________________________________ 171 

Marco Antonio Manfredini – CROSP ____________________________________________ 172 



                                                                                       

 

 

Rodrigo Ribeiro de Almeida – CRFSP _____________________________________________ 173 

Sueli Lisboa da Silva – CRN3 _________________________________________________ 174 

Suely Stringari de Souza – CRMV-SP __________________________________________ 175 

Vagner Urias – COREN-SP _________________________________________________ 176 

Waldecir Paula Lima – CREF4/SP __________________________________________________ 177 


