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Síntese da Ata - Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do Cebes 

 

Data: 23/09/2010 

 

Diretores presentes: Roberto Passos Nogueira, Hugo Fernandes Junior, 

Guilherme Delgado, Paulo Amarante, Ana Costa, Nelson Rodrigues dos 

Santos, Alcides Miranda, Luiz Neves, Lenaura Lobato. 

 

Assuntos da Pauta: 1. Breve análise da conjuntura eleitoral e das 

perspectivas para o próximo governo; 2. A questão das OSs e o 

relacionamento com os núcleos; 3. Próximos Projetos do Cebes: Como 

conduzir o planejamento do Projeto de Capacitação neste ano e no próximo, 

Projeto Revista Saúde em Debate; 4. Representação no Conselho Nacional de 

Saúde; 5. Outros assuntos e informes. 

 

I – Análise de Conjuntura 

- Discussão sobre o debate eleitoral dos presidenciáveis 

- Ausência do tema saúde nos debates eleitorais 

- Discussão do papel do Cebes 

- Sugestão de estratégia de ação no período pos eleitoral 

- Ausência de propostas dos candidatos a presidência  

- Evento nacional para formular a política de saúde e de direitos sociais 

- Sugestão que o Cebes poderia fazer uma Divulgação em Saúde para o 

Debate, para ser distribuída no Congresso - aliança com a Abrasco.  

- Start após eleição seria muito importante politicamente para o Cebes.  

- Seminário de Determinação Social – Maior Visibilidade dos Núcleos 

 

II – Questão das OS’s e da ADIN 

- Uma das amarrações é que OS’s e fundações não vão melhorar a não ser 

que se resolva a questão do financiamento e de definição do público e privado 
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em torno do Conselho Municipal de Saúde. Guardando as singularidades 

próprias, a direção nacional deveria pactuar isso com os núcleos.  

- Proposta de sustar as Organizações Sociais até que seja aprimorada esta 

questão. 

Encaminhamentos sobre a questão das OS’s: 

 

Nelson Rodrigues: construirá um texto consolidado com o Alcides e 

Guilherme. Uma há duas semanas para entregar este documento para 

apresentação à direção do Cebes. 

 

Posição do Cebes: Contra as OS’s na área da Saúde, sobre a questão da 

ADIN, nós não vamos assinar porque não somos contra a extirpação das OS’s. 

 

III – Publicações 

- Periodicidade das Revista Saúde em Debate 

- Revista Divulgação em Saúde para o Debate 

- Na parte editorial, reeditamos os livros de Participação e de Seguridade 

Social. E estamos fechando os livros de Determinação e de Gestão. 

- Reedição revista e ampliada do livro de Políticas e Sistemas de Saúde no 

Brasil. 

 

IV – Conselho Nacional de Saúde 

- Discussão dos cursos de pos graduação em saúde coletiva no Conselho 

- Escrever um artigo em defesa da área, do campo da saúde coletiva 

 

Encaminhamento: Alcides redigirá uma pequena análise das reuniões do 

Conselho e enviará por e-mail para divulgação no site 

 

V - Próximos Projetos do Cebes: Como conduzir o planejamento do 

Projeto de Capacitação neste ano e no próximo, Projeto Revista Saúde em 

Debate 

- Identificação de docentes 
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- Identificação dos temas dos mini cursos 

- Definição do Público Alvo dos cursos 

 

Encaminhamento: Fica decidido que será enviado um e-mail para os diretores 

com as seguintes sugestões de datas para a Oficina e próxima Reunião 

Ordinária da Diretoria Executiva do Cebes: 5 e 6 de novembro; 12 e 13 de 

novembro; 26 e 27 de novembro. 

 

 

 


