
 

Objetivo 

Fortalecer a participação cidadã e a importância do conselho gestor na 

promoção da saúde e controle social. 

4º Encontro De Conselheiros Gestores 

A Atividade iniciou-se com o credenciamento dos participantes e um coffee 

break, após esse primeiro momento o Sr. Américo coordenador do MOPAIDS 

iniciou se apresentando e trazendo a frase: “Você nunca sabe que 

resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão 

resultados. Gandhi” e desempenhando o papel de facilitador, propondo a 

formação de um círculo e após que todos os presentes se apresentassem, 

informando nome, de onde vinha, e qual a expectativa para aquele dia.  

O Encontro obteve 52 inscrições, mas contamos com a presença de 42 

participantes, onde as expectativas que mais sobressaíram e se repetiram foi a 

de um bom dia de trabalho, de troca e aprendizagem. 

Quando finalizou as apresentações foi proposta uma dinâmica quebra gelo, 

onde foi solicitado que fossem formados dois círculos um dentro do outro 

sendo que os participantes do primeiro círculo deveriam estar de frente para os 

participantes do segundo círculo. A ideia era que os participantes rodassem e 

cumprimentassem os outros participantes com um beijo, abraço ou aperto de 

mão, como forma de interação do grupo. 

Após esse momento “quebra gelo” partiu-se para as atividades grupais, em 

dois grupos de trabalho, sendo um grupo que já faz parte do conselho gestor 

da unidade de saúde e o outro grupo que ainda não participa, mas tem vontade 

de participar. 

Ser & Estar Conselho Gestor de Saúde 

A reflexão que norteou os grupos de trabalho foi: “Ser ou Estar Conselho 

gestor”, foi dado 15 minutos para que os grupos pensassem no tema proposto, 

elegessem um representante para que pudessem discorrer sobre as ideias 

abordadas durante o grupo de trabalho. 

  

4º ENCONTRO DE CONSELHEIROS GESTORES 

SEGMENTO USUÁRIO – Identidade e Cidadania na Incidência Politica  

Local: Hotel Dan Inn Planalto – Av. Cásper Líbero, 115 – São Paulo – SP 

Realização: Movimento Paulistano de Luta Contra Aids  

Apoio: Programa Municipal de DST/Aids – SP 

São Paulo, 19 de Março de 2019. 

 



Grupo 1 –  SER CONSELHO GESTOR - Gostariam de ser conselheiros:  

 O grupo relata a importância da formação, da informação, sendo 

necessário realizar um processo com o grupo para que o trabalho possa 

evoluir; 

 Ser atuante, ter responsabilidade; 

 Ser conselho gestor é ser um braço, saber ouvir o usuário ter 

consciência das questões regionais para poder realizar um trabalho 

efetivo com a comunidade. 

Grupo 2 – ESTAR CONSELHO GESTOR - Já conselheiros:  

 O grupo trás a reflexão de não existe eu, existe nós quando se trata de 

estar conselheiro gestor, sendo o conselheiro um representante de um 

grupo; 

 Tendo responsabilidade na garantia dos direitos dos usuários e estar 

pronto para lutar; 

 O conselheiro tem a possibilidade de buscar ajuda fora dos conselhos 

gestores nos quais fazem parte, em movimentos tais como o MOPAIDS; 

 Compreender as especificidades de cada conselho gestor; 

 Necessidade de dialogar de forma clara e troca de conquistas;  

 Ser mediador para minimizar conflitos entre funcionários e usuários; 

 Conselheiro gestor como fiscalizador das atividades da unidade, tendo 

participação para além das reuniões. 

Após os grupos terem realizado suas apresentação o Sr. Américo realizou 

um apanhado das informações compartilhadas para realizar a reflexão:  

CONSELHO GESTOR 

 Pensar coletivo; 

 Defesa de direitos; 

 Desafio de ter os direitos respeitados; 

 Buscar apoio/ajuda; 

 Compreender as necessidades, e demandas. 

 Compreender a maquina que é o sistema SUS. 

Foram lançadas perguntas retorica para a reflexão:  

O que fazer com tudo o que a gente refletiu? 

O que nos fortalece? 

E com esse ar de reflexão iniciou-se a apresentação do Sr. José Carlos 

Veloso que realizou a palestra:  Recursos Para Mobilizar e Efetivar a 

Participação nos Conselhos Gestores de Saúde, que ressaltou o 

funcionamento do SUS a partir da reflexão dos controle social e ativismo. 

 



Quem Somos; Quantos Somos; Onde Estamos 

Realizando a apresentação dos três poderes e suas funcionalidades 

trazendo para o papel dos conselheiros gestores a partir da participação 

social. 

Assim após a apresentação do Sr. Veloso o grupo foi dividido em regiões de 

atuação para que fossem discutidas e levantados dados das peculiaridades 

de cada região e pensarem os serviços e quem são os conselheiros, qual 

idade, escolaridade, quantos são essas pessoas que compõem os 

conselhos gestores.  

O perfil dos Conselhos Gestores por Região: 

LESTE:  

Mulheres CIS, idade média 60 anos, com ensino médio completo. 

CENTRO:  

Mulheres, idade média de 30 anos a 50 anos, 1 homem cis, e 2 mulheres 

trans. 

SUDESTE:  

Homens CIS, idade média 40 anos, com ensino médio completo. 

OESTE:  

Homens, idade média 28 a 56 anos, com ensino superior. 

NORTE: 

Homens, idade média 30 anos, com ensino superior. 

SUL:  

 Mulheres CIS, com ensino médio completo.  

 

Os perfis foram apresentados pelos participantes e foi observando a 

pequena participação de jovens nos conselhos gestores, e assim trazendo 

como esse grupo poderia se apropriar dos espaços de controle social. 

Foi realizada a pausa para o almoço e reiniciada as atividades com a 

apresentação da “Linha do tempo da Aids” pelas Sra. Isabel Balla e Sra. 

Patrícia Perez, trazendo os avanços alcançados até então por meio de luta 

e construção do SUS, a importância das conferências no movimento de 

garantia de direitos do segmento da Aids. 



Trazendo ao grupo a importância e necessidade da participação popular 

nos movimentos para assegurar os direitos até então alcançados e 

conquistas de outros que ainda estão em luta. 

Assim foi encerrado o encontro, com a frase do início: “Você nunca sabe 

que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 

existirão resultados. Gandhi”. No período foi dado prosseguimento a 

reunião ordinária do MOPAIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALÍSE DE PARTICIPAÇÃO:  
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