
Síntese da Reunião – “Rede Direito Sanitário” 

 

Data: 10/12/2008 - 19 h 

Local: PGR-Procuradoria Geral da República 

Presentes: Sônia Piardi e Jairo Bisol (Ampasa), Jovita (MS) Luiz Bernardo e Neilton (Anvisa) 

                 (Sônia Fleury e Nelson Santos justificaram ausências). 

 

Assuntos e Encaminhamentos: 

1. Inicialmente foram feitos os informes dos diversos desdobramentos e repercussões 

desde a primeira reunião (em 27.10.2008), com destaque para o documento-síntese 

inicial de diretrizes do movimento pró rede em direito sanitário e para os contatos que 

cada um dos participantes vem fazendo para agregar e articular pessoas e instituições 

nessa discussão. Foi relatado o esforço para a retomada desse tema e a dinamização 

dessa discussão no Ministério da Saúde e concluído que a melhor posição do grupo é ir 

articulando e fortalecendo a “rede”, deixando o MS como um ponto desta rede cuja 

articulação e movimentação deve se dar, primeiro, internamente no MS e concomitante 

ao nosso processo, sem prejuízo de participação de quadros do MS que se interessarem. 

Já na Anvisa, a idéia da rede foi apresentada na Dicol (Diretoria Colegiada) que aprovou 

a participação da Agência na construção e dinamização da “Rede DS”.  

2. Os principais “eixos” ou “dimensões” de atuação da REDE DS foram ressaltadas para 

serem informados (mesmo numa visão geral) aos novos integrantes para irmos 

consolidando a(s) linha(s) de nossa atuação: 

a- Defesa e fortalecimento do SUS; 

b- Construção/consolidação da articulação em torno da Seguridade Social; 

c- Conformação do DS na perspectiva da Mobilização Social e da Cidadania; 

d- Reafirmação do SUS e do DS como instrumentos/contribuição e busca da Reforma do 

Estado; 

e- “Comunidade Popular de DS” – essa expressão dever ser uma referência para nossa 

reflexão sobre o que procuraremos ter como representação popular-comunitária do 

nosso movimento (lembrando do movimento da teologia da libertação e suas 

“comunidade eclesiais de base” ou do movimento da reforma sanitária e seus 

“núcleos de estudos” ou núcleos de saúde pública”, ....). 

Atividades e mobilizações na linha do DS que, em grupo ou individualmente, cada um de 

nós realizar e/ou participar, como esse “Primeiro Encontro de Controle em Defesa do SUS” 

(promovido pela AMPASA, UNASUS, PROCURADORIA FEDERAL DE DEFESA DOS CIDADÃOS 

e CNS) devem ser potencializadas como espaços e momentos de difusão do movimento da 

“Rede DS” e agregação de novas instituições e/ou pessoas.   



3. Combinamos de repassar esse informe contendo uma “síntese” dessa reunião para 

ciência de todos, esclarecendo que aprovamos uma proposta de ação para o primeiro 

semestre de 2009: 

- todos que estiverem presentes no FSM (Fórum Social Mundial), no fim de janeiro/09, 

tentar uma pequena reunião de reforço desses encaminhamentos; 

- reunião da “REDE DS”: dia 11/02/2009 (quarta-feira), 14h, no MPDF- Ampasa,Brasília; 

- até o fim de janeiro/09, termos um balanço dessa discussão nas diferentes entidades 

que já se integraram ao movimento da REDE DS e repassar um breve informe à Ampasa 

(J. Bisol). 

- realizarmos no primeiro semestre de 2009 o “Encontro Nacional de DS” e, 

previamente, alguns eventos e encontros locais (por entidade, por cidade, etc) e 

regionais (por estados ou por microrregiões ou por conjunto de entidades etc). Essa 

proposta deve ser detalhada e consolidada na reunião de 11/02/09; 

- cada um ir pensando e desenhando como será o seu “ponto” na composição da “Rede 

DS”.  


