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RESUMO 

O trabalho disserta sobre a participação popular na construção da saúde no 
Município de Nova Iguaçu, com foco na Saúde da Família, buscando discutir as 
formas pelas quais essa participação foi conquistada, emergindo das bases 
sociais como forma de apoderamento. O tema central desta dissertação é a 
relação entre a sociedade civil e o poder público na construção da saúde pública 
do município no âmbito da gestão participativa. O principal objetivo pressuposto 
no estudo foi a análise da relação entre os atores sociais e os elementos 
facilitadores, e os entraves na consolidação da gestão participativa em saúde da 
família no Município. A abordagem teórica envolveu artigos e obras clássicas de 
autores como Alexis de Tocqueville, Thomas H. Marshall, Charles Tilly e Norberto 
Bobbio para contextualização do ideal democrático na literatura internacional, 
seguido pela fundamentação histórica do Estado brasileiro, fazendo uma analogia 
entre as mudanças políticas e a reforma sanitária que o país atravessou, a fim de 
facilitar a melhor compreensão da construção da participação popular na Saúde 
da Família para consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi realizado 
um levantamento bibliográfico e documental de registros das Atas de reuniões do 
Conselho Municipal de Saúde de Nova Iguaçu ao longo de 20 anos (1993 a 2012). 
Também foram feitas entrevistas com atores sociais do movimento social do 
Município. Posteriormente foi realizada uma análise de conteúdo dos dados 
coletados, que foram categorizados e analisados fazendo analogias com a 
periodização e contextualização política e social de registro dos dados. Dentre os 
resultados encontrados destaca-se o protagonismo majoritário dos usuários nas 
reuniões do CMS, provocando as discussões e os debates principalmente sobre 
temas ligados à gestão do sistema e serviços de saúde, seguido de temas 
envolvendo política e cuidados à saúde. A fala e as percepções dos entrevistados 
reforçam a militância e combativismo social que foram a embriogênse da 
participação popular em Nova Iguaçu. Por fim, foi evidenciado um paradoxo entre 
a experiência exitosa de Nova Iguaçu, com experiências de participação popular 
de outros municípios descritos por diversos autores com visões pessimistas a 
respeito das fragilidades e vulnerabilidades encontradas nos seus estudos. Diante 
dos resultados, reforça-se a crença na importância do apoderamento, ou seja a 
luta ‘de baixo para cima’, como pilar da construção da democracia na formulação 
e execução da política de saúde.  

Palavras-chave: Participação popular, Saúde da Família, Governança 
democrática, Cidadania.  



 

ABSTRACT 

This work is about the popular participation in the construction of Healthcare in the 
Municipality of Nova Iguacu, with a focus on Family Healthcare, aiming to discuss 
the ways in which that participation was conquered, emerging from the social 
basis as a mean of Empowerment (apoderamento). The central theme of this 
dissertation is the relationship between the civil society and the public power in the 
construction of public healthcare in the municipality at the level of participative 
administration. The main objective presupposed in the study was the analysis of 
the relation between the social actors and the enabling elements, and the barriers 
in the consolidation of the participative administration in the family healthcare in 
the municipality. The theoretical approach involved papers and classical pieces of 
authors such as Alexis de Tocqueville, Thomas H. Marshall, Charles Tilly and 
Norberto Bobbio for the contextualization of the democratic ideal in the 
international literature, followed by the historical grounding of the Brazilian State, 
making an analogy between the political changes and the sanitary reform that the 
country has gone through, in order to enable a better comprehension of the 
construction of the popular participation in the Family Healthcare for the 
consolidation of the Sistema Unico de Saude (SUS). Bibliographical and 
documental research was done, looking into the Minutes of the meetings of the 
Healthcare Municipal Council of Nova Iguacu throughout 20 years (1993-2012). 
Interviews with the main social actors in the social movement in the Municipality 
were also done. Then, an analysis of the content of the data collected was 
performed, categorizing and analysing, with analogies to the periods and context 
of the political and social registry of the data. Among the results found, we 
highlight the major protagonist as being the users for the Healthcare system in the 
Council’s meetings, bringing discussions and debates forward, mainly about 
issues about the administration of the system of public healthcare, followed by 
politics and healthcare. The discourse and the perception of the subjects 
interviewed support the fact that the activism and the social combativism were the 
genesis of the popular participation in Nova Iguacu. Finally, the paradox between 
the successful experience of Nova Iguacu and the popular participation experience 
in other municipalities, described by several authors with pessimistic visions in 
regard to the frailties and vulnerabilities found in their studies was highlighted. In 
the face of the results, the belief on the importance of Empowerment 
(apoderamento), in the struggle ‘from down up’ as a pillar in the construction of 
democracy in the formation and execution of the policy for healthcare is reinforced. 

Keywords: Popular participation; Family Healthcare; Democratic Governance; 
Citizenship.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa traz à baila a relevância da participação 

do controle social na formulação e implantação de políticas públicas, em especial 

da Atenção Primária de Saúde. Sabe-se que, apesar de normatizada (Lei nº 

8.142/1990) pelo Conselho Nacional de Saúde (Resoluções nº. 319/2002 e nº
. 

333/2003) a participação popular1 na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 

apresenta algumas dificuldades, tais como a legitimidade de muitos conselhos, a 

regularidade e efetividade de seu funcionamento, entre outros. 

É de suma importância o papel que a participação popular exerce dentro da 

estrutura de formação e funcionamento da Unidade de Saúde da Família (USF), 

uma vez que a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é organizada no processo 

de territorialização, trabalhando com a população adscrita, abrangendo toda a 

adversidade geográfica, cultural, demográfica e social da localidade. Nem sempre 

os conselhos resultantes desse processo vêm funcionando de forma intensa e 

efetiva, e nem sempre conseguem ter legitimidade perante a população adscrita. 

Visando subsidiar a discussão sobre o fortalecimento da participação popular, o 

presente trabalho pretende analisar um processo de participação popular que 

nasceu de baixo para cima, e que conta com forte legitimação social há várias 

décadas, que é o caso do Município de Nova Iguaçu. 

A ESF atua, hoje, em nosso país, como uma reorientação de modelo 

assistencial da Atenção Primária em Saúde (APS), pautada, dentre outros fatores, 

na participação popular. Pela legislação brasileira, essa participação deve 

envolver usuários, profissionais de saúde, gestores do sistema e prestadores de 

serviço, para que juntos utilizem o espaço da unidade ou do território onde se 

situam para traçar normas e práticas visando melhorar o atendimento. Com isso, 

o tema em estudo procura demonstrar o processo de formação e 

                                            
1
A Constituição Federal se refere à “participação comunitária” (Art. 198, III), há quem utilize 

participação social (BAHIA; COSTA; STRALEN, 2007), controle social (CARVALHO, 1995; LACAZ; 
FLÓRIO, 2009) e participação popular (VALLA, 1998). Neste trabalho opto por este último termo 
pelo fato de ter origem no Movimento Popular em Saúde criado nos anos 1980 e que foi um dos 
principais atores responsáveis pela incorporação no texto constitucional da “participação da 
comunidade” no SUS (GERSCHMAN, 1995, p. 82). 
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desenvolvimento de uma experiência exitosa e conhecida, procurando mostrar 

não só os êxitos, mas também os entraves e dificuldades encontradas na gestão 

participativa na APS. Escutar a voz social é de suma importância no processo de 

territorialização da ESF, assim como na gestão dos sistemas e das unidades, bem 

como na definição de prioridades, permitindo a profissionais e gestores a troca de 

experiências e ideias com usuários, objetivando melhor qualidade no atendimento 

e resolubilidade na APS, particularmente no modelo de saúde da família. 

O trabalho encontra justificativa na necessidade de entender as condições 

que resultam no fortalecimento da participação popular, ou seja, do envolvimento 

dos usuários na gestão de unidade de saúde, para que as práticas e ações de 

saúde propostas e executadas pela unidade não atendam unicamente às 

normatizações institucionais, mas também vá de encontro às demandas da 

população. Procurando refletir sobre um tema ainda pouco vivenciado nas 

práticas de muitos profissionais de saúde, particularmente na atenção primária, 

porém de extremo valor para o fortalecimento da cidadania e do direito à saúde, 

nem sempre conhecido ou exercido pelos usuários e respeitado pelos demais 

atores envolvidos, como gestores e profissionais. A ideia é que os possíveis 

achados desta pesquisa possam contribuir para melhorar a qualidade dos 

serviços prestados à população adscrita. 

Neste estudo, a participação popular será analisada à luz da noção do 

‘apoderamento’ pela sociedade civil de espaços de participação popular no 

Estado, a partir da experiência vivida no Município de Nova Iguaçu, que serviu de 

referência para outros movimentos populares no Estado que se seguiram, e 

ganhou, inclusive, reconhecimento internacional (MAINWARING, 1985). Essa 

experiência difere de outras experiências de participação popular organizadas 

pelo poder público por ter se organizado de baixo para cima, partindo da iniciativa 

popular, ou seja, da base social, a exemplo do que foi visto séculos atrás na 

experiência de construção da cidadania nos Estados Unidos da América, entre 

outras. Este trabalho procura demostrar que há um antagonismo entre 

‘apoderamento’ e ‘emponderamento’. A experiência histórica vem mostrando que 

o fortalecimento da democracia nos Estados nacionais vem se dando 

principalmente de baixo para cima, através do processo de ‘apoderamento’, pelo 
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qual a sociedade conquista poder e não o recebe pela mão do Estado. Pode-se 

dizer, nesse sentido, que a democratização do Estado tem sido principalmente 

fruto da conquista popular e não o contrário. 

A motivação para este estudo surgiu da experiência da autora de 

convivência e participação com representantes de diversos segmentos sociais de 

Nova Iguaçu em debates populares embasados nas diretrizes do SUS sobre o 

direito à participação popular na saúde. O trabalho visa subsidiar a discussão 

sobre a mobilização social no campo da saúde pública, confrontando a 

experiência a ser estudada com outra vivenciada pela autora nos dias atuais em 

uma Clínica de Saúde da Família (CSF) na Cidade do Rio de Janeiro, onde 

existem conselhos gestores em funcionamento, nascidos não da iniciativa do 

movimento popular, mas idealizados e criados por iniciativa da gestão central da 

ESF na Cidade. Essa última experiência representa um caso típico de tentativa de 

‘emponderamento’ social e vem apresentando, a meu ver, dificuldades diversas 

para funcionar plenamente. Creio que a análise da experiência de ‘apoderamento’ 

de Nova Iguaçu pode contribuir para que os entraves para a experiência do Rio 

de Janeiro e de outros municípios no sentido do ‘emponderamento’, possam ser 

mais bem entendidos. 
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2 ESTADO, DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Apresento uma breve revisão de textos de autores selecionados sobre os 

temas considerados importantes para a fundamentação teórica da pesquisa a ser 

realizada, através da contextualização de Estado, democracia e participação 

popular, buscando sua relação com a participação da sociedade na gestão do 

SUS e na gestão das unidades de saúde do mesmo, através dos conselhos 

gestores. 

 

2.1 BREVE REVISÃO DA FORMAÇÃO DO ESTADO 

 

A primeira forma que veio a assumir o moderno Estado europeu, cujas 

características influenciaram os demais Estados, foi o absolutismo. Este foi 

caracterizado pela elevada centralização do poder em torno do rei, em detrimento 

dos senhores feudais, antiga nobreza guerreira, a partir do século XVII. Até o 

início das revoluções burguesas – a revoluções inglesa, de 1689, a norte-

americana, de 1776, e a francesa, de 1789 – aquela foi a forma de organização 

do Estado que prevaleceu na Europa. Paralelamente ao aumento do poder real, 

cresceu a importância da burguesia, que ganhava condições mais favoráveis para 

desenvolver suas atividades em territórios e mercados mais amplos, onde 

circulava a mesma moeda e nos quais a circulação de bens e meios monetários 

que passam a ser sujeitas a uma única fonte de arrecadação de impostos que, 

inclusive, mantém regras mais estáveis em relação à tributação (ELIAS, 1993; 

TILLY, 1996). 

Segundo Norbert Elias (1993), a gênese do Absolutismo esteve relacionada 

a: a) Centralização do poder pelo monarca, por meio da violência contra os 

senhores feudais; b) “a expansão gradual do setor monetário da economia” 

(ELIAS, 1993, p. 19), o que ajudou a que a nobreza perdesse “poder social com a 

expansão do setor monetário da economia, enquanto aumentava o poder das 

classes burguesas” (ELIAS, 1993, p. 22); c) aumento da capacidade financeira do 
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poder central que também correspondia ao aumento do potencial militar deste: “O 

homem que tinha à sua disposição os impostos de todo um país estava em 

situação de contratar mais guerreiros do que qualquer outro” (ELIAS, 1993, p. 20); 

e d) a mudança da tecnologia da guerra, com a entrada em operação da arma de 

fogo, que “atuou em detrimento da nobreza: a infantaria, os desprezados 

soldados a pé, tornou-se mais importante em batalha do que a cavalaria. Não 

apenas se quebrava, desta forma, a superioridade militar do estado medieval do 

guerreiro, mas também seu monopólio de armas” (ELIAS, 1993, p. 21). 

Charles Tilly (1996) é considerado um dos autores clássicos sobre a 

formação do Estado. Ele dá importância, sobretudo, à centralização e 

monopolização dos meios de coerção para a formação do Estado absolutista: 

 

Durante muito tempo, em muitas partes da Europa, os nobres gozaram 
do direito legal de fazer uma guerra particular. (...) Durante todo o século 
XVII os bandidos (...) se espalharam por grande parte da Europa. 

No entanto, a partir do século XVII, os governantes tentaram mudar o 
equilíbrio de maneira decisiva tanto em detrimento dos cidadãos 
individuais quanto dos detentores de poder rivais dentro de seus próprios 
estados. Declarou criminoso, impopular e inexequível para a maioria de 
seus cidadãos os usos de armas baniram os exércitos particulares e 
tornaram normal  agentes do estado enfrentar civis desarmados (TILLY, 
1996, p. 125). 

 

Tilly também destaca a importância da monetização da economia que 

fortaleceu o Estado absolutista via tributação: 

 

Os impostos sobre circulação [sobre o consumo, alfândegas, pedágio, 
transações, etc., grifos meus] dependem grandemente da monetização, 
porque a monetização aumenta essas circulações. (...) Assim, a 
monetização afeta fortemente a eficácia com que um estado pode 
financiar o seu esforço de guerra mediante a tributação (TILLY, 1996, p. 
149). 

 

Pode-se dizer, segundo esses dois autores, que a formação inicial do 

Estado moderno foi feita com base na centralização do poder pela violência e na 

capacidade financeira, possibilitada pela monetização da economia e pela 
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cobrança de impostos. O Estado absoluto era o avesso da democracia e da 

participação popular. 

 

2.2 DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

A democracia – que significa a participação da população no poder de 

Estado – só começou a ser introduzida historicamente a partir principalmente das 

revoluções norte-americana e francesa e ligada ao desenvolvimento dos direitos 

de cidadania. A formulação mais clássica sobre os direitos de cidadania foi feita 

por Thomas H. Marshall (1967) a respeito dos Estados europeus. Para ele, os 

direitos de cidadania têm três elementos: civil, político e social: 

 

Direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, 
liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de 
concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último difere dos 
outros porque é o direito de defender e afirmar todos os direitos em 
‘termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento 
processual. Isto nos mostra que as instituições mais intimamente 
associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. Por 
elemento político se deve entender o direito de participar no exercício 
do poder político, como um membro de um organismo investido da 
autoridade política ou como um eleitor. (...) As instituições 
correspondentes são o parlamento e conselhos do governo local 
[Inglaterra]. O elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito 
a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de 
participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser 
civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As 
instituições mais intimamente ligadas com ele são o sistema 
educacional e os serviços sociais [grifos meus]” (MARSHALL, 1967, 
pp. 63-64). 

 

Esses direitos foram conquistados gradualmente ao longo da história – até 

hoje não foram estendidos para toda a humanidade – e por meio de luta social, de 

baixo para cima, como mostra Marshall: 

 

É possível (...) Atribuir o período da formação da vida de cada um a um 
século diferente - os direitos civis ao século XVIII, os políticos ao XIX e 
os sociais ao XX. Estes períodos, é evidente, devem ser tratados com 
uma elasticidade razoável (MARSHALL, 1967, p. 66). 
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Marshall se refere às revoluções norte-americana e francesa como o início 

da conquista dos direitos civis (século XVIII), ao movimento cartista na Inglaterra, 

que ocorreu entre 1838 e 1850 (MAGNOLI; BARBOSA, 2013, p. 394), como o 

início da luta pelos direitos políticos; e, finalmente, à construção do Welfare State, 

que começou no século XX, como o começo da conquista dos direitos sociais. 

Marshall destaca esse processo de conquista de direitos, como de luta social: 

 

A cidadania exige (...) Um sentimento direto de participação. (...) Seu 
desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir tais direitos 
quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos (MARSHALL, 1967, 
p. 84). 

Um dos principais feitos do poder político no século XIX foi abrir o 
caminho para o desenvolvimento do sindicalismo ao tornar os 
trabalhadores capazes de se valerem de seus direitos civis 
coletivamente. (...) Os direitos civis coletivos podiam ser usados não 
apenas para a barganha no verdadeiro sentido da palavra, mas para a 
afirmativa de direitos básicos (MARSHALL, 1967, p. 103). 

Na eclosão das grandes greves no período imediatamente anterior à 
Primeira Guerra Mundial, esse murmúrio de uma reivindicação em 
comum por direitos sociais era audível de modo claro (MARSHALL, 1967, 
p. 104). 

 

Um dos mais importantes autores clássicos sobre o tema da democracia e 

da participação da sociedade no Estado foi Alexis de Tocqueville, que em seu livro 

“A democracia na América” descreve o Estado democrático como uma sociedade 

que permite “igualdade condições”, ou seja, “que todas as ocupações, todas as 

profissões, dignidades e honrarias são acessíveis a todos” (TOCQUEVILLE, 1998, 

p. IV). O autor escreveu sua obra 1835 “A Democracia da América” evidenciando 

o surgimento do liberalismo democrático na América, fundamentada na 

preservação dos costumes da sociedade americana, como importante fator de 

contribuição da democracia na América, evidenciado em instituições públicas 

como sistema de ensino, a polícia e os bombeiros, onde o poder colonial inglês 

não se fazia presente. Tais instituições foram criadas de forma democrática pela 

própria sociedade, num movimento que ele ressalta como sendo de baixo para 

cima, ou seja, da sociedade para o Estado, ao contrário do que ocorreu no 
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processo de formação do Estado na Europa. Tal processo permitiu ao cidadão 

americano obter e desenvolver aprendizado sobre o autogoverno e ter uma 

importante participação naquelas instituições públicas (TOCQUEVILLE, 1998). O 

mesmo fundamenta o emponderamento popular como princípio da soberania do 

Estado americano: “o povo participa da composição das leis pela escolha dos 

legisladores, da sua aplicação pela eleição dos agentes do poder executivo”. 

(TOCQUEVILLE, 1998, p. 52) 

Bobbio (2012) descreve a dicotomia entre o direito público e o privado, que 

teve origem no pensamento político social, contribuindo para a conceptualização 

de outros paradigmas como sociedade de iguais e desiguais. Nessas relações 

envolvendo a esfera pública existem relações de subordinações entre 

governantes e governados. O autor refere várias concepções de público e privado, 

a primeira citada é descrição de dois tipos de relações sociais, entre iguais e 

desiguais. Um exemplo de relações é o da família (claro que não no modelo 

patriarcal). O autor enfatiza os limites de poder que deve haver num Estado, os 

internos e externos, para que possam existir os direitos de cidadania, que ele trata 

por direitos do homem. Entende-se por limites internos a relação entre 

governantes e governados; e limites externos as relações entre os Estados. Por 

fim descreve que, quanto maior a relação dos governantes com a população, 

maior será a independência destes em relação ao Estado. Descrevendo, desse 

modo, a importância da democracia social para fortalecimento do Estado 

democrático. 

Bobbio (2012) define democracia como forma de governo no qual o povo 

exerce o poder político, fundamentada em teorias com análise descritiva, 

prescritiva e histórica. A análise descritiva que utilizou foi embasada na utilização 

e classificação de formas de governo como monarquia, aristocracia e a própria 

democracia. Na análise prescritiva, a democracia é definida como uma forma de 

governo resultantes das outras formas. E, por último, a análise histórica, 

exemplificada pelas obras de autores como Maquiavel, Hegel e Montesquieu que 

se valeram das tipologias das formas de governo para descrever a história da 

humanidade. 

Bobbio (2012) defende no seu texto que o surgimento da democracia 
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moderna ocorreu no pós-guerra, acompanhado pela recuperação dos Estados 

nacionais. A partir de então, surgiram os primeiros indícios de emponderamento 

popular na Inglaterra, com expansão subsequente a Europa. Com isso o processo 

de democratização se iniciou com o direito a ao voto, culminando com o sufrágio 

universal e o desenvolvimento das associações políticas, abrindo caminho para a 

formação de partidos políticos. O autor ressalta que, nesse contexto, surgiu não 

somente a democracia individual como também a democracia política e social. 

Uma vez conquistado o direito à participação política, é perceptível que exista 

uma esfera política mais abrangente e ampla com relação de causa e efeito sobre 

as decisões políticas, que é a sociedade civil. O texto conclui que existem dois 

tipos de processo onde a democracia ocorre. Um seria a democracia política com 

instituições de parlamentos, o outro seria a democratização da sociedade.  

Ribeiro (2008) contextualiza a política no sentido mais amplo; considerando 

que a mesma está presente no cotidiano de todos nós. No cenário da política 

estão inclusas diversas situações incluindo o “jogo de poder”, que é um 

miniprocesso político para tomada de decisão. O autor fundamenta a política no 

sentido mais amplo, como dizendo respeito a todos os cidadãos, e por último o 

autor faz uma reflexão sobre ideologias estritamente ligadas a classes sociais, 

como forma de emponderamento político dos indivíduos. 

O autor Edson Nunes nos faz entender o complicado processo de 

consolidação plena da democracia brasileira em sua obra “Gramática política do 

Brasil – Clientelismo, corporativismo e insulamento burocrático”. Ele argumenta 

que a dicotomia Estado e sociedade brasileira envolvem quatro principais 

gramáticas que são “clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e 

universalidade de procedimentos” [grifos meus] (NUNES, 1997, p. 39). O Brasil 

tem sido considerado como um dos países mais corporativistas, que tem como 

definição um regime que é representativo de interesses, calcado em 

determinadas categorias subsidiadas pelo Estado, ou uma estrutura organizativa 

que tem como objetivo atender a interesses individuais. Já o clientelismo é 

apresentado como um sistema de troca de interesses envolvendo recursos 

materiais entre patrões – que controlam o poder político e os recursos – e seus 

clientes, que dependem dos mesmos, diferentemente do corporativismo, e não é 
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formalizado, suas regras são essencialmente informais. O insulamento 

burocrático que conta com a legitimidade do Estado funciona como um processo 

de proteção do grupo técnico que compõe a burocracia estatal contra a 

interferência política de setores de interesse do mercado ou da sociedade pode 

ser considerado como uma estratégia para driblar o clientelismo. O universalismo 

de procedimentos é ligado ao conceito de cidadania, no qual todos os indivíduos 

são iguais perante a lei, e visa à aplicação de regras democráticas e impessoais. 

A atual política pública de saúde pode ser associada a essa última gramática, mas 

que sofre a interferência das demais. 

 

2.3 ESTADO, DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO POPULAR NO BRASIL E SUS 

 

No Brasil, as reformas no sistema de saúde pública estão estreitamente 

relacionadas às mudanças políticas que o país atravessou ao longo dos anos, 

refletindo na concessão ou não de direitos sociais aos indivíduos. Na forma de 

governo monárquico e regime escravocrata, houve limitação do direito à cidadania 

da população mais carente. Os poucos movimentos sociais que surgiram foram 

asfixiados pelo governo vigente. Até 1881, somente indivíduos do sexo masculino 

e detentores de renda mínima de cem mil réis possuíam direito ao voto, uma vez 

que grande parte da população vivia sob o regime de escravidão, sem nenhum 

direito de cidadão. Em 1888, com a abolição dos escravos, houve um passo 

importante para iniciar o processo de construção de cidadania no Brasil, apesar 

da inexistência de políticas sociais que promovessem a inserção social dos 

escravos alforriados (RODRIGUES, 2011). 

Historicamente, o período compreendido de 1889 até 1930 é chamado de 

Velha República e se caracterizou pela separação entre o Estado e a Igreja, e 

também pela regra eleitoral com voto “descoberto”, que significa não secreto. Em 

1891, foi promulgada a primeira Constituição Brasileira, que garantiu alguns 

direitos individuais, como a liberdade de associação e a realização de reuniões 

sem armamentos. Em 1896, ocorreu a histórica e sangrenta Revolta Social de 

Canudos, descrita por Euclides da Cunha em Os Sertões, evidenciando a 
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importância da luta social. O segundo período de história política brasileira ficou 

conhecido como “Política dos Governadores”, marcada pelo coronelismo. Eram os 

coronéis que organizavam a vida política com a população. Nesse período, 

surgiram as primeiras greves e o crescimento dos movimentos anarquistas e 

comunistas (LEITE, 2009). No que concerne à saúde pública eram escassas as 

ações governamentais, merecendo destaque as intervenções de combate às 

endemias como febre amarela, varíola, malária e peste bubônica, organizadas 

pelo Departamento Nacional de Saúde Pública, e a sua regulamentação, em 1923, 

pela Lei Eloy Chaves das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), que eram 

formadas por empresas e administradas por empregadores e trabalhadores, a 

qual serviu como ponto de partida para implantação da seguridade social no país. 

(RODRIGUES, 2011). 

 

DECRETO No 4682,24 de JANEIRO de 1923 

Art. 1º Fica creada em cada uma das emprezas de estradas de ferro 
existentes no paiz uma caixa de aposentadoria e pensões para os 
respectivos empregados. 

Art. 2º São considerados empregados, para os fins da presente lei, não 
só os que prestarem os seus serviços mediante ordenado mensal, como 
os operários diaristas, de qualquer natureza, que executem serviço de 
caráter permanente (BRASIL, 2015). 

 

Com o fim da República Velha, surge a Era Vargas, na qual ocorreu o 

fechamento do congresso e dos partidos políticos. Com o término da Segunda 

Guerra a pressão por redemocratização foi crescente, culminando com a saída de 

Vargas. Cinco anos mais tarde Getúlio retorna ao poder após eleição presidencial, 

onde ficou até sua morte em 1954. Durante a Era Vargas o voto foi estendido ao 

sexo feminino e foi implantado o voto secreto (LEITE, 2009). Na área de saúde 

pública os serviços de saúde foram organizados em dois setores, um ligado à 

previdência social e o outro ao Ministério da Saúde; ao primeiro, foi incorporado o 

modelo de seguridade social, organizado por categorias de profissionais, baseado 

no Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPs) substituindo as CAPs. Essa 

instituição tinha o seu financiamento baseado em contribuições de empregadores 

e dos profissionais, utilizando uma margem de cálculo sobre o rendimento do 
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trabalhador de diversas categorias profissionais, gerando desigualdade na 

concessão dos benefícios. Esse sistema era focado em profissionais do mercado 

formal de áreas urbanas, excluindo o restante da população. O controle dessas 

instituições estava a cargo do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e a 

administração era feita com representantes de classes de profissionais, 

empresários e governo federal. Com isso, foi estabelecida uma política 

corporativista para manutenção de direitos trabalhistas e sociais (RODRIGUES, 

2011). 

 

Decreto nº 22.872, de 29 de Junho de 1933. 

(...) 

O Chefe do Govêrno Provisório da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil, na conformidade do art. 1º, do decreto n. 19.398, de 11 de 
novembro de 1930, resolve crêar o Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Marítimos, sujeitando-o ás prescrições seguintes: 

(...) 

Art. 1º Fica creado, com a qualidade de pessoa jurídica e séde na 
Capital da Republica, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Marítimos, subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e 
destinado a conceder ao pessoal da marinha mercante nacional e 
classes anexas os beneficios de aposentadoria e pensões na fórma 
estatuída neste decreto (BRASIL, 2015).  

 

Após Getúlio Vargas, é eleito Juscelino Kubitschek, que teve um governo 

marcado pelo Plano de Metas em obras públicas. Esse período foi sucedido pelos 

presidentes Jânio Quadros e João Goulart que mantiveram o mesmo modelo de 

política social baseado no IAPs, que continuou a ser responsável pela assistência 

médica prestada e pela previdência social. Em 1964, o país retornou ao regime 

ditatorial após a ocorrência de um golpe militar, tendo como consequência o 

cerceamento das liberdades políticas e das manifestações. Nos governos de 

Costa e Silva e de Médici, foram realizadas prisões e torturas aos que se 

opunham ao regime militar, sendo instituído pelo primeiro o Ato Institucional 

Número Cinco, que serviu de instrumento para o fortalecimento da repressão 

política vivenciada na época. O governo seguinte foi exercido pelo general Médici, 

caracterizado pela manutenção da repressão e pelo crescimento econômico-
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milagre econômico2; e por outro lado houve retorno da extensão dos direitos de 

cidadania, com a ampliação da assistência médica aos trabalhadores rurais e o 

direito de aposentadoria. Esse período foi marcado pela criação do Instituto 

Nacional de previdência Social (INPS) e pela implantação do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS); com isso, houve transformações no sistema de 

seguridade social, com a mudança do regime de capitalização pelo regime de 

caixa. Essas mudanças contribuíram para um alargamento dos direitos de 

cidadania e a redução das desigualdades entre os trabalhadores de diferentes 

categorias profissionais, promovendo o distanciamento da política social brasileira 

do modelo de seguridade social, a partir de então o INPS, que passou a prestar 

assistência médica de forma igualitária, diferentemente do que ocorria 

anteriormente no modelo vigente de IAPs (RODRIGUES, 2011). 

 

DECRETO-LEI Nº 72, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe é 
conferida pelo art. 30 do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, 
combinado com o art. 2º de o Ato Complementar nº 23, de 20 de outubro 
de 1966, 

Art. 1º Os atuais Institutos de Aposentadoria e Pensões são unificados 
sob a denominação de Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

Art. 2º O INPS constitui órgão de administração indireta da União, tem 
personalidade jurídica de natureza autárquica e goza, em tôda sua 
plenitude, inclusive no que se refere a seus bens, serviços e ações, das 
regalias, privilégios e imunidades da União. 

Art. 3º O fôro do INPS é o de sua sede ou da capital do Estado em que 
houver órgão local, para os atos deste emanados. O réu será acionado 
no fôro de seu domicílio. 

(...) 

Art. 6º O sistema geral da previdência social constitui-se de um órgão 
executivo, representado pelo INPS e dos seguintes órgãos de 
planejamento, orientação e contrôle administrativo ou jurisdicional, 
integrantes da estrutura do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
sob a supervisão do Ministro de Estado (BRASIL, 2015). 

 

Dentre os vários presidentes militares que assumiram, o último foi João 

                                            
2
 O milagre econômico-Como ficou conhecido o período de 1968 à 1973 caracterizado por um 

crescimento rápido de economia brasileira acompanhado de aumento do Produto Interno Bruto 
(PIB) e queda da inflação (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). 
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Batista Figueiredo, que promoveu a abertura política com a Lei da Anistia, 

culminando com o retorno de principais líderes políticos opositores ao regime 

militar. Na área da política social houve inserção dos trabalhadores rurais, 

empregadas domésticas e trabalhadores autônomos nos benefícios da 

previdência social (BRASIL, 1972). 

As décadas de 1980 e 90, no Brasil, foram marcadas por séria crise 

econômica interna e transição política, dificultando o pagamento da dívida externa; 

e provocando manifestações contrárias à manutenção do regime militar no país. 

Esses movimentos surgiram no interior da elite dominante e no sistema público 

estatal, originando o mais forte movimento de massa em prol da democratização 

política: a campanha da Diretas Já. Com isso, o governo vigente se viu diante de 

uma situação insustentável de manutenção da opressão e supressão de direitos 

políticos e sociais diante do vulto e da dimensão da participação popular na 

mobilização social, abrindo espaço para a oposição política unir forças e dar 

legitimidade ao processo de democratização sem o viés ditatorial, acelerando o 

fim do regime militar (SALLUM JR, 2003). 

 

De fato, a ideia de que não há democracia sem participação popular e de 
que não há participação popular sem a liberdade plena de associar-se e 
de manifestar demandas coletivas fortaleceu-se social e politicamente 
pelo amplo apoio das classes médias e das massas populares (SALLUM 
JR, 2003, p. 37). 

 

Com as derrotas das Diretas Já no Congresso Nacional, é lançada a 

candidatura de Tancredo Neves pela oposição representada pelo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Paulo Maluf pelo partido governista, 

com a vitória do primeiro e sua posterior queda do estado de saúde, assume o 

poder o vice-governador José Sarney em 1985, que enfrentou desde o início 

crises no setor da economia, com dificuldade para o pagamento da dívida externa. 

Nesse cenário, foi lançado o Plano Cruzado I, como tentativa de reerguer a 

economia, o qual, no início, promoveu uma melhora do poder de compra da 

população, até que, em 1995, entrou em declínio, ocasionado pela baixa nas 

importações, e pela baixa produção agrícola e industrial, levando a desequilíbrio 
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entre a oferta e a demanda, que obrigou governo a lançar outro plano econômico; 

o Plano Cruzado II (LEITE, 2009). 

Na área da saúde, deu-se início a uma gestão compartilhada com os 

governos municipais e estaduais, com o INAMPS e o Ministério da Saúde. O 

INAMPS passou a desobrigar a apresentação da carteira de trabalho para garantir 

o acesso ao serviço ambulatorial. Mais tarde, com a criação do Sistema 

Descentralizado e Saúde (SUDS), o INAMPS deixaria de atuar na execução direta 

de serviços de saúde. No cenário político, com o fim do regime militar e o 

crescente descontentamento com as condições de saúde, surge outro elemento 

crucial para a reforma sanitária que é o movimento popular, destacando a 

mobilização de moradores de áreas carentes e distantes dos grandes centros, 

que passaram a lutar pelos seus direitos relacionados a melhores condições de 

saúde (RODRIGUES, 2011). Essa movimentação social por reforma sanitária 

incluiu a participação de representantes eclesiásticos, profissionais de saúde, 

militantes políticos e líderes comunitários, sendo denominada de Movimento 

Popular em Saúde (MOPS), cuja bandeira principal de reinvindicação e discussão 

eram pautadas na medicina anos oitenta que foi marcada por crises no sistema 

previdenciário, com reformas no sistema de saúde. Em 1981 foi criado o CONASP, 

a fim de promover a implementação do Sistema de Atenção Médico-Hospitalar da 

Previdência Social (SAMHPS) e as Ações Integrais de Saúde (AIS), que tinham 

como objetivo o controle da rede de assistência privada e de promover, através 

dos cuidados atenção primária em saúde, sem instrumentos mais complexos, a 

atuação de agentes de saúde moradores da comunidade local. A politização do 

MOPS alcançou seu ápice durante a VIII Conferencia Nacional de Saúde, que, 

diferentemente das anteriores, contou com adesão e participação da sociedade 

civil como centrais sindicais, associação de profissionais de saúde e do próprio 

MOPS. Houve uma contextualização do movimento popular, resultando na 

formulação de documento com os seguintes temas: 

 

A estatização dos serviços de saúde e o controle dos mesmos pela 
população; (...) 

A autonomia dos movimentos populares em relação ao Estado; (...) 
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Leis que assegurassem a participação dos trabalhadores no 
planejamento, na execução e no controle dos serviços de saúde; (...) 

A criação de conselhos populares de saúde ligadas às prefeituras. (...) 

A unificação e a descentralização das decisões e do planejamento; (...) 

O aumento das verbas para a saúde [(...) criação do Fundo Único de 
Saúde] (GERSCHMAN, 2004, pp. 103-104). 

 

A Constituição Brasileira promulgada em 1988 contemplou os objetivos 

supracitados no texto referentes aos direitos sociais, criando o Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado.  

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, 
com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, 
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; III - participação da comunidade (BRASIL, 1988). 

 

No cenário político, houve um descontentamento popular com os 

sucessivos planos econômicos de tentativa de estabilização da economia, como o  

Plano Verão e o Plano Bresser, que não surtiram efeito no controle da inflação. O 

então governador de Alagoas Fernando Collor de Mello é eleito presidente em 

1989, com a promessa de estabilizar a economia e reduzir os altos salários do 

setor público. Entretanto, o que se viu foi mudança cambial, congelamento de 

preços e bloqueio de recursos (LEITE, 2009). Esse governo foi caracterizado por 

propostas neoliberais de desestruturação de políticas sociais, principalmente a 

Reforma Sanitária e os noticiários envolvendo a corrupção nas várias esferas de 

governo. Foi um período marcado por grande complexidade na implementação de 
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políticas de saúde. Em 1990, foi aprovada, pela assembleia, a lei 8.090, que 

regulamentou o SUS e deu ênfase à participação social, incluindo as conferências 

e os conselhos de saúde, permitindo também a transferência de recursos para a 

saúde nos estados e municípios. Em contraponto, houve o veto do presidente 

Collor, que gerou nova articulação política e mobilização social, resultando em um 

novo projeto de lei, aprovado em 1990, com o número 8.142, dispondo sobre a 

participação popular na saúde e a transferência de recursos, como a seguir. 

 

Criação dos conselhos Estaduais \Municipais de Saúde e os Fundos de 
Saúde. (...) Formação de uma comissão para elaboração de planos de 
carreiras (GERSCHMAN, 2004, p. 184).  

 

Em 1992, o movimento social de massa se fez presente nas ruas clamando 

pelo processo de impedimento do presidente Collor, processo aprovado pela 

Câmara Federal, tomando posse o vice-presidente Itamar Franco, que governou 

até 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, cujo governo foi 

marcado pelo Plano Real e pela valorização da moeda. No setor de saúde houve 

a regulamentação do SUS, com a extinção do INAMPS e a restruturação do FNS. 

Na área social foi criada a Bolsa escola que significava um programa de 

transferência de renda condicionada à frequência escolar das crianças 

pertencentes a famílias beneficiadas; outros programas foram criados como 

auxilio gás e cartão alimentação (LEITE, 2009). 

Em 1994 foi implementado o PSF, com a proposta de transformar o modelo 

assistencial tradicional em um sistema de oferta de ações e serviços de cuidados 

primários organizados para populações adscritas a um território, baseado em 

experiências de saúde desenvolvidas internacional e nacionalmente. Esse novo 

modelo de organização assistencial foi pautado em princípios como: “a 

universalidade, acessibilidade e coordenação de cuidado; integralidade; 

responsabilização; humanização; equidade; e participação social” 

(RODRIGUES, 2011, p. 140, grifos meus). Houve fortalecimento de políticas de 

saúde específicas de grupos sociais como negros e indígenas, e houve a reforma 

da saúde mental, com a implementação dos Centros de Atenção Psicossocial 
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(CAPS), deslocando o tratamento hospitalar para unidades ambulatoriais. 

Em 2003, o Partido dos Trabalhadores, com a eleição de Lula, assumiu o 

poder, caracterizando-se pela abertura do mercado, pelo avanço de políticas 

sociais e o retorno de investimentos públicos e privados. Na área social, houve 

fusão dos programas de transferência de renda em um programa único, 

denominado Bolsa Família. No setor político, houve fortalecimento do processo 

democrático, com o aumento da participação da sociedade civil. 

 

2.4 SUS: GESTÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

A Lei orgânica da Saúde (LOS) determina que a direção em âmbito 

nacional ficasse a cargo do Ministério da Saúde, e em âmbitos estadual e 

municipal a cargo das secretarias estadual e municipal de saúde, respectivamente 

(Arts. 7º., IX; e 9º.). A ênfase da Lei em termos de gestão foi no sentido da 

descentralização para os municípios (art. 18, I e II)3. Com isso, os municípios 

tiveram maior autonomia na gestão de ações e serviços de serviços públicos de 

saúde, significando a municipalização da rede SUS, cabendo ao governo estadual 

a coordenação da rede de serviços em apoio à gestão municipal. A partir de 2001, 

o governo federal editou normas visando fortalecer mais a organização regional 

do sistema, sob a coordenação dos estados. A primeira foi a Norma Operacional 

da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 (Portaria nº. 95/2001), seguida, em 

2006, pelo Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS nº. 399/2006) e da formação das 

Redes de Atenção à Saúde pelo Decreto nº. 7.508/2011. Esse compromisso é 

firmado entre os governos federal e estadual e entre este e o municipal. 

O processo de solidificação do SUS trouxe a regulamentação da 

participação popular na saúde, unindo o MOPS às instituições governamentais, 

passando o primeiro a ter corresponsabilidade na gestão da saúde publica, 

                                            
3
O texto dos incisos diz: “I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde 

e gerir e executar os serviços públicos de saúde; II - participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
articulação com sua direção estadual”. 
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surgindo o controle social. Na prática, a situação não tem sido tão fácil. Se, de um 

lado, temos gestores com dificuldade para aceitar o poder decisório do movimento 

social, de outro lado temos um declínio do potencial participativo do movimento 

social, evidenciando perdas de caminhos trilhados pela Reforma Sanitária que 

abriu e conquistou espaços de gestão participativa (GERSCHMAN, 2004). A 

organização do SUS ao longo dos anos estabeleceu normas e diretrizes para 

atenção em saúde nos diferentes níveis fortalecendo prioritariamente a atenção 

básica através do Pacto pela saúde e pela Política Nacional de Promoção à 

Saúde que tem como estratégia a implementação e incentivo à promoção e 

cuidado integral à saúde (BRASIL, 2006). 

No Brasil, o primeiro conselho de saúde no Brasil surgiu em 1937, com o 

Estado Novo dentro do regime autoritário, estabelecendo uma comunicação com 

a classe trabalhadora. Entretanto, esse conselho era formado somente por 

intelectuais ou membros das classes mais abastadas. Foram regulamentadas as 

Conferências, com objetivos de discutir e executar ações de saúde e educação 

(BOBBIO, 2012). 

Fleury (2008) analisa a fragilidade da governança democrática de países 

latino-americanos, como o Brasil, em que a representatividade política dos 

cidadãos através do voto nem sempre manifesta desejos e anseios da população 

como um todo, principalmente da classe menos favorecida social e 

economicamente. Igualmente, ressalta que as gestões participativas com a 

participação da sociedade no setor público funcionam como instrumento 

democrático importante no fortalecimento das instituições públicas e da sociedade. 

O MOPS, a partir da década de 1980, foi caracterizado por promover 

diversas articulações em âmbito nacional, envolvendo debates políticos na 

reforma de saúde do país, culminando com a 8ª Conferência de Saúde, a partir da 

qual propostas do MOPS foram levadas à constituinte, como a implantação de um 

sistema único de saúde e a descentralização de saúde em âmbitos estaduais e 

municipais. 

O Conselho de saúde tem caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto de representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde, usuários, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
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correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera de governo (BRASIL 2013, p. 37). 

 

Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 2013) a partir de 1990, surgiram 

conselhos municipais estaduais, totalizando 26 conselhos estaduais acima de 

5000 conselhos municipais e 34 conselhos distritais no final de 2013. A 

Constituição (BRASIL, 2013) enfatiza que o Conselho de Saúde é um órgão 

permanente, ou seja, somente pode ser extinto por lei e possui atribuição 

deliberativa, ou seja, tem poder de decisão que deve ser realizada pelo Ministério 

Público. O conselho é composto por indivíduos representantes de diversos 

segmentos sociais, sendo que a metade será composta por usuários do SUS. 

Estabelece, ainda, a participação da comunidade como uma das diretrizes do 

SUS: 

 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes. 

I-descentralização com direção única em cada esfera de governo; 

II-atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III-participação da comunidade (BRASIL, 2013). 

 

O artigo 1º da Lei 8142\1990 normatizou o funcionamento de Conferências 

de Saúde e Conselhos de Saúde nas três esferas de governo. O mesmo define 

que, a cada quatro anos, as Conferências de Saúde devem se reunir para traçar 

metas e avaliar propostas para melhoria de políticas públicas de saúde. Os 

conselhos atuam como órgãos permanentes e deliberativos, com colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários. A representação de usuários será paritária em relação aos 

demais seguimentos, e que a metade dos integrantes de cada conselho deve ser 

constituída por representantes de usuários, sendo a outra metade por 

representantes do governo, prestadores e profissionais de saúde (RODRIGUES, 

2011). 
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Valla (1998) fundamenta a importância da participação da comunidade 

como instrumento importante de transformação social, e o mesmo descreve a 

falta de interesse de classes dominantes em impulsionar o controle social, 

preferindo manter um serviço público precário e desacreditado pela população; 

permitindo assim o crescimento do setor privado de saúde. 

A atuação do controle social nos serviços de saúde está prevista na Lei nº 

8142/90 e lei nº 8090/90. O controle social na saúde pode se apresentar 

organizado como Conselhos de Saúde. As Conferências de Saúde ocorrem de 

quatro em quatro anos. Os Conselhos de Saúde são formados em âmbito federal, 

estadual e municipal; onde temos os conselhos municipais e conselhos gestores 

das unidades de saúde (CECCIM; FEERWERKER, 2004). Freitas e De Andrade 

(2015) reproduzem Gol (2001) em seu artigo que promove uma conceptualização 

sobre Conselho gestor “canais de participação que articulam representantes da 

população e membros do poder público para que instalem práticas que dizem 

respeito à gestão de bens públicos” (GOL, 2001, p. 7). Ribeiro (1997) ressalta, em 

relação ao SUS, que desde o seu surgimento é pautado nos seguintes pilares: a 

universalização da assistência, o controle social e a normatização dos recursos 

financeiros. Entretanto, retrocesso nos dois últimos quando comparados ao 

primeiro (CREVELIM; PEDUZZI, 2005). 

Para fundamentar a atuação dos conselheiros no controle social, foi 

realizada uma revisão de literatura sobre a capacidade dos usuários e sobre o 

próprio papel da participação social nos conselhos. Alguns deles têm opinião 

francamente negativa em relação à capacidade dos conselheiros, como é o caso, 

por exemplo, de Gershman (2004). 

 

O papel político dos conselheiros na tomada de decisões do Conselho 
está ausente do discurso destes. Em nenhum momento aparece 
mencionado pelos entrevistados. (...) O papel dos representantes no 
Conselho torna-se de difícil efetivação, dada a ausência de papel político 
e de inserção em algum tipo de militância que sustente e respalde a 
atuação do conselheiro. A estas carências se soma a falta de um 
conhecimento técnico especializado sobre o setor da saúde que permita 
aos conselheiros deliberar sobre assuntos apresentados pelos 
secretários municipais (GERSHMAN, 2004, p. 1679). 
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Ionara Ferreira da Silva e Maria Eliana Labra (2001) ao analisarem de 

forma comparativa o papel do Conselho Estadual de Saúde e da Comissão 

Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro, também apontam um déficit 

de representação e legitimidade do Conselho Estadual. 

 

Inversamente, apesar de criado antes da CIB, o CES-RJ não teve respal
do da SES, já que não foi legitimado enquanto fórum de discussão da pol
ítica de saúde estadual (SILVA; LABRA, 2001, p. 168). 

 

Vieira e Calvo (2011) analisaram as condições de atuação dos Conselhos 

Municipais de Saúde de Santa Catarina, evidenciando uma fragilização da 

representatividade dos conselheiros. 

 

Houve um mau desempenho dos municípios na dimensão 
representatividade, fato concordante com dados de estudos que 
identificaram que 68% dos conselheiros referiam indicação sem eleição, 
e 22% de que o conselho de saúde atuava sem qualquer conexão com a 
sua base. Esse baixo desempenho, próprio da atual conjuntura dos 
conselhos, implica uma atuação do conselheiro em um provável 
desacordo com as demandas do grupo ou entidade que representa, 
prevalecendo dessa maneira a representação de si mesmo, individual, 
carente de força política (VIEIRA; CALVO, 2011, p. 2323). 

 

Em estudo a respeito da participação dos cidadãos no CMS de Fortaleza, 

Lúcia Conde de Oliveira e Roseni Pinheiro (2011), identificam um esvaziamento 

na gestão participativa: 

 

Segundo percebemos, em muitas situações, há uma participação parcial 
dos conselheiros, pois suas críticas, sugestões e reivindicações podem 
ou não influenciar nas decisões do gestor a quem cabe implementar ou 
não as decisões tomadas. E não há nenhum dispositivo legal que 
obrigue o gestor a cumprir as deliberações do conselho (OLIVEIRA; 
PINHEIRO, 2011, p. 2461). 

Para outros conselheiros, a experiência de participação representa um fa
rdo pesado, a partir de uma visão crítica do funcionamento do conselho c
omo instância burocrática formal muitas vezes geradora de desencanto p
ela não participação efetiva na construção da política, a fragilidade do po
der do conselho e principalmente as dificuldades do exercício da democr
acia no interior deste (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2011, p. 2462). 
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Duarte e Machado (2012) analisam o exercício do controle social no municí

pio de Canidé, CE, evidenciando a fragilidade da capacitação e atuação do segm

ento dos usuários. 

 

No que diz respeito ao CMS de Canindé os usuários seguem essa 
tendência apenas em parte. Por um lado, destaca-se negativamente o 
fato de os usuários terem sido apontados como o segmento menos 
atuante no Conselho e metade de seus componentes não serem 
capacitados. Por outro lado, evidenciaram-se neste estudo vários 
aspectos positivos relativos ao segmento usuários, os quais não 
convergem com os elementos levantados na literatura consultada. Entre 
eles: os conselheiros conseguem frequentemente entender com 
facilidade os assuntos tratados nas reuniões; se auto definem capazes 
de exercer a função de conselheiro; e não se sentem inibidos nas 
reuniões (DUARTE; MACHADO, 2012, p. 89). 

 

Diante do exposto pelos autores acima, pode-se dizer que a atuação do 

controle social, apesar de legitimada durante o processo de consolidação do SUS, 

ainda apresenta fragilidades quanto aos seguintes aspectos: capacitação dos 

conselheiros ao poder decisório na gestão participativa, e efetivação da 

representatividade dos membros dos conselhos para consolidação efetiva de uma 

governança democrática. 

 

2.5 A SAÚDE DA FAMÍLIA E A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Conhecer e se apropriar da implementação e do funcionamento da ESF 

com seu processo de territorialização é importante para a visualização e o 

entendimento da importância de conselhos gestores nas unidades de saúde 

pública. 
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2.5.1 Origem e desenvolvimento 

 

A ESF foi implementada nos anos 80 como eixo fundamental de 

reorganização do modelo de atenção do SUS com a implantação de programas 

de agentes de saúde no Ceará, servindo de elo entre a comunidade e os serviços 

de saúde. Em 1991 foi oficializada como política social através do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em todo país. Em 1994, seguindo 

exemplo de experiências utilizadas em países como Canadá, Cuba e Inglaterra, 

criou-se o PSF, que institui equipe multidisciplinar de trabalho em saúde (FARIA et 

al., 2010). 

Rodrigues e Santos (2011) relembram o direito dos cidadãos pensado pelo 

autor inglês T. H. Marshall, reconhecendo a participação política da população. 

Em seu artigo, destacam a importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde 

ocorrida em 1986, que serviu de base para implementação do SUS. Dentre os 

objetivos da conferência pode se destacar a participação popular na saúde. 

 

2.5.2 Experiências de participação popular na Saúde da Família 

 

O que segue se baseia em experiências descritas por diversos autores 

sobre participação popular em PSF, em diferentes regiões do país. Foram 

selecionadas algumas experiências encontradas na literatura que tiveram como 

característica a tentativa de emponderamento por parte do poder público, portanto, 

não decorrentes da vontade autônoma das comunidades, ou seja, de cima para 

baixo. 

No município de Teresópolis, por exemplo, foram criados conselhos 

gestores de UBS, em 2001, por iniciativa do poder executivo. Não houve 

capacitação dos representantes dos usuários nos mesmos e havia a presença 

marcante de uma instituição acadêmica – a Fundação Educacional de Serra dos 

Órgãos (FESO)4 – tanto nos conselhos, como nas unidades de saúde. Segundo 

                                            
4
 Hoje Centro Universitáro Serra dos Órgãos (UNIFESO) 
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análise da experiência feita por Pinto (2007), havia fragilidade na participação e 

atuação do segmento dos usuários nos conselhos. 

Nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), há Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena (Condisi) responsáveis “por fiscalizar, debater e 

apresentar políticas para o fortalecimento da saúde em suas regiões, órgãos 

colegiados de caráter permanente e deliberativo” (BRASIL, 2015). Segundo 

Langdon (2007), a participação popular nos DSEI, por meio dos Condisi 

apresenta um quadro bastante complexo visto que a gestão dos distritos cabe à 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a de saúde ao Instituto Nacional de Saúde 

Indígena (INSI), órgão do Ministério da Saúde, o que contribui para confundir os 

papéis dos órgãos federais envolvidos, além das dificuldades colocadas pela 

diversidade cultural entre os indígenas, profissionais de saúde e gestores. 

Nos estados de Goiás e Mato Grosso, foram desenvolvidas experiências 

de fortalecimento da participação popular na Saúde da Família, entre 2001 e 2005, 

abrangendo sete municípios em Goiás – Águas Lindas de Goiás, Anápolis, 

Aparecida de Goiânia, Goiânia, Luziânia, Rio Verde e Valparaiso de Goiás – e 

dois em Mato Grosso do Sul – Campo Grande e Dourados. Tais experiências 

envolviam profissionais de saúde e usuários, além de representantes dos 

governos locais. Segundo pesquisa sobre os resultados dessas experiências feita 

por Stralen et al. (2008), foi encontrado um grande desconhecimento da 

população entrevistada a respeito da participação popular em si e grande 

descrença de membros dos conselhos de saúde locais na organização, 

sistematização e efetividade das atividades desenvolvidas pelas equipes de 

saúde da Família. 

Vasquez at al.(2002), no seu trabalho sobre as experiências de 

participação popular na saúde da família conduzidas em Camaragibe e Santo 

Agostinho – localizados na região metropolitana de Recife – entre 1999 e 2000, 

encontraram divergências nas percepções e conceitos relativos à participação 

popular nos serviços de saúde. Segundo esses autores, grande parte dos 

entrevistados limitava a participação social na utilização dos serviços de saúde 

ofertados, desconhecendo o processo de gestão participativa. 

Na Cidade do Rio de Janeiro, a participação popular na APS é organizada 
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sob a forma de conselhos gestores locais, por determinação da gestão central, 

como normatiza a Carteira de Serviços destinada aos profissionais de saúde: 

 

 Toda unidade deve ter Colegiado Gestor Local com a 
participação popular; A composição do colegiado deve garantir 
que 50% dos participantes sejam usuários.  

 O Gerente e o Diretor da unidade devem dirigir o Colegiado;  

 Sugere-se que todas as equipes de saúde da família tenham 
representação no Colegiado; 

 Devem-se considerar profissionais de Saúde todos que tenham 
registro no CNES. 

 As reuniões e a fala no Colegiado devem ser abertas a todos os 
usuários e profissionais; 

 O número de componentes do colegiado, assim como o 
calendário de reuniões, deve ser estabelecido em 

 Parceria com a comunidade devendo ao menos ter uma reunião 
por ano com ata;  (SUBPAV, 2011, p. 25). 

 

Atuando em uma unidade de ESF da Cidade do Rio de Janeiro que utiliza 

esse processo de participação popular, pude perceber a fragilidade de 

mobilização social nesse modelo de emponderamento popular. 

 

2.5.3 A experiência de participação popular em Nova Iguaçu e a luta pelo 

direito à saúde 

 

Para contextualizar o Movimento Social de Nova Iguaçu, é importante 

ressaltar que o movimento teve início em plena ditadura militar e conquistou um 

papel protagonista na gestão democrática da saúde. Conforme Silva (1994), na 

década de 70 surgiu, no município, um movimento social urbano que agregava 

setores populares e o clero, unidos em torno de um ideal comum, visando a 

melhoria das condições de serviços públicos ofertados à população. Esse pode 

ser considerado como o movimento social mais organizado e expressivo do 

estado do Rio de Janeiro. Em 1975, alguns médicos sanitaristas, como Anna 
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Leonor Ostrower, Antônio Ivo de Carvalho, José Noronha e Lucia Souto iniciaram, 

na paróquia do bairro de Cabuçu, um programa de assistência médica conhecido 

como Programa Comunitário de Assistência Materno Infantil, que contava com o 

apoio da Caritas Diocesana. As atividades focavam na atenção básica à saúde e 

na promoção de diálogos com a população sobre as necessidades locais. Aos 

poucos, essas reuniões se estenderam a outros bairros do município, em geral 

em instalações da igreja católica, com aprofundamento dos temas tratados, que 

incluíram questões além da saúde, como a dificuldade de saneamento, lixo, 

transporte, habitação, educação (SOUTO, 2012). 

Segundo Simões (2011), como as reuniões se estenderam a bairros 

diversos, surgiram grupos denominados de ‘amigos dos bairros’ que mais tarde 

deram origem ao Movimento de Bairros de Nova Iguaçu (MAB). Serra, Santos e 

Torres (2007) caracterizaram o MAB da seguinte forma: 

 

A Federação das Associações de Moradores de Bairro da Cidade de 
Nova Iguaçu é uma sociedade civil sem fins lucrativos, sem caráter 
politico partidário nem religioso (...).Tem as seguintes finalidades: lutar 
permanentemente na defesa dos interesses e carências da população 
iguaçuana no que se refere a saúde, educação,   transporte, habitação, 
justiça social, meio ambiente, cidadania e qualidade de vida em geral 
(SERRA; SANTOS; TORRES, 2007, p. 5). 

 

As reuniões de “amigos dos bairros” apresentavam as suas discussões 

registradas e publicadas em forma de boletins informativos, como as encontradas 

no arquivo da Diocese de Nova Iguaçu. 
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Figura 1: Informativo do MAB, maio de 1979. 

 

Fonte: Foto tirada pela autora do arquivo da Diocese de 
Nova Iguaçu. 
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Figura 2: Informativo do MAB, outubro de 1979. 

 

Fonte: Foto tirada pela autora do arquivo da Diocese de 
Nova Iguaçu. 

 

Nos anos 1980, o MAB se reestruturou no campo político e jurídico, 

resgatando o perfil militante e combativo com mutirões e ações efetivas de luta 

social (SIMÕES, 2011). Como exemplo, pode ser citada a relevante luta pelos 

direitos à saúde travada pelo Movimento exigindo a reabertura do Hospital da 

Posse em 1980, impedindo, assim, sua transferência para a iniciativa privada 

(SOUTO, 2012). Em 1985, com a implantação das Ações Integradas de Saúde 

(AIS) e a descentralização do INAMPS, o MAB se organizou para formar no 

município conselhos comunitários de saúde, sendo o saneamento básico um dos 

principais temas tratados nos seus fóruns e reuniões. 

A questão do saneamento básico da Baixada Fluminense vai desdobrar-se 

na luta pela saúde com a criação de fóruns de saúde a partir da implantação das 

AIS. Em 1985, foram criados os Conselhos Comunitários de Saúde de Duque de 

Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu. A situação da região foi, nesse período, 
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agravada pela epidemia de dengue que evidenciou a decadência da rede pública 

de saúde. Em 1984, o MAB, juntamente com movimentos sociais de outros 

municípios, como Duque de Caxias e São João de Meriti, organizou uma marcha 

em direção ao Palácio da Guanabara, exigindo saneamento, com o tema 

“Baixada exige - Saneamento Já”. Como resultado foi criado o “Comitê Politico de 

Saneamento da Baixada Fluminense” (BRASIL, 2011, p. 25). 

Em 1986, durante epidemia de dengue no município, houve demora do 

poder público em agir, o que levou o MAB a promover a interdição da Rodovia 

Presidente Dutra para chamar atenção para a omissão do poder público, 

reivindicando a elaboração de um Plano Emergencial de Saúde para a Baixada. 

Em resposta às reivindicações, o governo estadual criou o “Programa SOS 

Baixada” que, posteriormente, deu origem ao Programa Especial de Saúde para a 

Baixada (PESB)5 , o qual existiu até o início dos anos 1990 (BRASIL, 2011; 

SANTOS, 2011). A essa altura, a voz da sociedade de Nova Iguaçu clamava não 

somente por melhores condições de saneamento, mas também exigia a 

participação nas tomadas de decisão e planejamento dos serviços a serem 

realizados.  

Em 1993, a partir dos conselhos comunitários de saúde que já funcionavam 

em vários bairros do município, foi criado o Conselho Municipal de Saúde (CMS) 

em Nova Iguaçu (NOVA IGUAÇU, 1993), com a seguinte composição: 

 

Art.1º. Fica criado o Conselho Municipal de Saúde, órgão municipal de 
caráter deliberativo, paritário e responsável pelo planejamento, 
estabelecimento, acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da 
politica de saúde e das ações do Fundo Municipal de Saúde. (...) 

Art.2º. O Conselho Municipal será formado paritariamente pelo poder 
público, usuário dos serviços de saúde, prestadores de serviço e 
trabalhadores de saúde. (...) 

I–A representação dos usuários será formada por: 

a) 03 (três) membros indicados pela Federação das Associações de 
Moradores de Nova Iguaçu; 

b) 03 (três) membros indicados pelos Sindicatos dos Trabalhadores, com 

                                            
5
 Programa Especial de Saúde da Baixada - Programa de Saúde que teve origem no Programa 

“SOS Baixada” e durou até os anos 90 (BRASIL, 2007). 
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sede em Nova Iguaçu; 

c) 04 (quatro) membros indicados pelo Conselho Comunitário de Saúde 
(NOVA IGUAÇU, 1993). 

 

Essa composição dava um papel muito destacado ao MAB, que indicava 

seis membros do CMS. Com as mudanças políticas que o município implementou, 

a representação dos segmentos dos usuários foi alterada pelo poder executivo, 

abrindo espaço para representantes de outras entidades civis no Conselho de 

Saúde (NOVA IGUAÇU, 1995) passando a ser composto deste modo: 

 

Art.1º (...) 

I-A representação dos usuários será formada por: 

a) 02 membros indicados pela Federação de Associação de Moradores 
de Nova Iguaçu; 

b ) 02 membros indicados por Sindicatos de Trabalho (...) 

c) 03 membros indicados pelo Conselho Comunitário de Saúde; 

d) 02 membros indicados por entidades municipais representativas de 
portadores de patologias e/ou deficiências ,  

e) 01 membro indicado pelas entidades e movimento de mulheres de 
Nova Iguaçu (NOVA IGUAÇU, 1995). 

 

A representação dos usuários no CMS sofreu nova alteração com a LEI Nº 

3.911 6 - Gabinete do Prefeito/Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu em 2008, 

voltando o MAB a ter maior espaço com a indicação de 3 membros para 

composição do segmento dos usuários; porém isso durou até 2014, quando 

através da LEI  Nº 4.366- de 27 de fevereiro de 2014 o MAB deixou de constar 

nominalmente da composição do segmento do usuário, passando a disputar 2 

vagas destinadas a moradores representantes da sociedade civil (NOVA IGUAÇU, 

2014). 

Stotz (2005) argumenta a vulnerabilidade alcançada pelo movimento social 

                                            
6
LEI nº 3.911- Gabinete do Prefeito/Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 1 de fevereiro de 2008 

(NOVA IGUAÇU, 2008). 
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em Nova Iguaçu, que assim como outros municípios do país conquistaram a 

legitimidade das lutas sociais através da institucionalização dos Conselhos 

Municipais, sofreram com a fragilidade dos mesmos atrelados ao poder executivo. 

Isso, em conjunto com as dificuldades sócio-econômicas da população, contribuiu 

para desmobilização social. 
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3 OBJETIVOS E MÉTODOS 

 

3.1 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

3.1.1 Tipo de pesquisa 

 

O estudo utilizou métodos qualitativos, com pesquisa descritiva e 

exploratória. O estudo qualitativo proposto exigiu uma contextualização histórica 

do objeto e uma abordagem dos entrevistados selecionados que assegure que os 

mesmos revelem seus sentimentos e percepções a respeito do fenômeno 

estudado (NOGUEIRA-MARTINS, 2004). O método adotado exigiu descrições de 

fatos, situações e pessoas ou atores envolvidos, associando-os ao contexto 

político (ROMÃO, 2002). Além disso, foi feito levantamento bibliográfico e 

documental, além da realização de entrevistas semi-estruturadas (GIL, 2014). 

Foram consultados e analisados projetos de lei, leis, relatórios de órgãos 

governamentais, atas de reuniões de poderes legislativos e de associações da 

sociedade civil, além de jornais.  

 

3.1.2  Cenário da pesquisa  

 

O cenário de estudo foi o município de Nova Iguaçu, situado na baixada 

fluminense do estado do Rio de Janeiro. O município possui densidade 

demográfica de 1,527 e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,713 

(IBGE, 2014). A opção por esse município como cenário de pesquisa deve-se à 

rica história de participação popular ocorrida no mesmo, desde 1975 até hoje. No 

município, em torno da mobilização social liderada pelo Movimento Amigos do 

Bairro (MAB), foram construídos os primeiros órgãos de participação popular na 

saúde do estado do Rio de Janeiro, que serviram de base para outros 
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movimentos populares no próprio estado e chegou a obter reconhecimento 

internacional. A pesquisa concentrou-se no processo de construção do MAB e do 

Conselho Municipal de Saúde, principais espaços de democracia participativa no 

município. Atualmente há uma luta dessas entidades para que venham a 

funcionar conselhos gestores nas USF. O estudo dessa experiência clara de 

apoderamento – construção da participação popular de baixo para cima – pode 

trazer subsídios para o fortalecimento da participação popular no SUS e na Saúde 

da Família. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as relações entre o município e a sociedade civil no processo de 

construção dos órgãos de participação popular em Nova Iguaçu, com foco na 

Saúde da Família. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar os atores políticos envolvidos na construção da participação 

popular no processo de implantação do SUS e suas estratégias 

políticas. 

 Identificar e analisar os elementos facilitadores e os entraves à relação 

entre usuários e gestores quanto aos órgãos de participação popular na 

Saúde da Família. 
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3.2.3 Técnicas e procedimentos de coleta de dados 

 

Os procedimentos utilizados foram revisão de literatura, consulta de 

documentos oficiais e da sociedade civil e entrevistas semi-estruturadas com 

atores chave do processo de construção da participação popular em Nova Iguaçu, 

do passado e do presente. Para tanto, foi feito um levantamento das atas das 

reuniões do Conselho Municipal de Saúde desde sua criação, em 1993, num total 

de 209 atas. As mesmas foram organizadas por governo municipal, buscando 

identificar os temas tratados e os protagonistas das discussões no conselho. 

Os atores entrevistados foram os protagonistas que participaram do 

movimento social de Nova Iguaçu através do MAB e da Diocese de Nova Iguaçu, 

incluindo líderes comunitários, profissionais de saúde e representantes sindicais 

que participaram nas décadas de 1970 e 1980 ou participam nos dias atuais de 

lutas sociais no município, instrumentalizadas pelo MAB e pela igreja católica. As 

lideranças comunitárias foram escolhidas pelo perfil de representatividade perante 

o movimento social do período em questão e pela localidade geográfica que 

representavam com a eclosão da luta social. Como os atores entrevistados têm 

forte tradição de militância política, nas entrevistas foi dada a opção de aceitarem 

ou não terem suas opiniões identificadas na análise, o próprio Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser adotado, contém essa opção. 

Foram realizadas entrevistas com os participantes envolvidos, através de 

questionário com questões objetivas, sobre o grau de conhecimento dos 

pesquisados sobre gestão participativa, motivação para participar, grau de 

satisfação em participar da forma democrática de gestão em saúde. Gil (2014) 

destaca como vantagens da utilização da entrevista em pesquisa social os 

seguintes aspectos: a possibilidade de coleta de informações relacionadas aos 

diversos aspectos da sociedade; outra vantagem seria a sua eficiência na 

obtenção de dados de forma profunda a respeito do comportamento individual e a 

possibilidade de se poder classificar e mensurar os dados obtidos. 
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3.2.4 Roteiro de entrevista 

 

Para elaboração do roteiro de entrevista busquei argumentação em Gil 

(2014) e Pinto (2006). O primeiro autor enfatiza que as perguntas devem ser 

formuladas de modo a facilitar a leitura do investigador e a compreensão do 

investigado, e devem ser evitadas perguntas que possam constranger o 

entrevistado de alguma forma. Também sugere questões abertas que possibilitem 

desvirtuamento no significado das respostas. Gil (2014) enfatiza a importância do 

primeiro contato do entrevistador com entrevistado, este último a ser preparado 

antecipadamente por contato prévio. No início, o diálogo deve ser o mais cordial 

possível, conversando sobre qualquer tema de interesse do entrevistado para, em 

seguida, o entrevistador esclarecer os objetivos da pesquisa, como também o 

nome da entidade e das pessoas que participam, e esclarecer sobre a 

preservação do anonimato e confidencialidade da entrevista. Pinto (2006), em seu 

trabalho realizado sobre Participação Popular no município de Teresópolis, serviu 

de inspiração para realização do roteiro de entrevista aplicado nesta pesquisa, 

adaptado ao cenário de pesquisa, procurando corroborar com a objetividade do 

presente estudo; roteiro que se encontra em anexo. 

 

3.2.5 Análise dos resultados 

 

Para análise dos dados – atas do CMS e entrevistas – foi utilizada a 

técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977, p. 95). Essa autora ressalta que 

a análise de conteúdo se divide em três fases como pré-análise e exploração do 

material e tratamento, inferência e interpretação de dados. Cita, ainda, como 

vantagem no uso de fontes documentais, a possibilidade de entendimento do 

passado, a investigação dos processos de mudança social e cultural, a obtenção 

de dados com menor custo e a obtenção de dados sem o constrangimento dos 

sujeitos. Os dados documentais, por serem temporais com o objeto da 

investigação científica proporcionam um conhecimento melhor sobre a realidade 

do fenômeno. 
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Segundo Bardin (1977, p 21), a análise de conteúdo surgiu no início do 

século XIX nos Estados Unidos da América, na Escola de Jornalismo de Columbia, 

com a análise quantitativa de periódicos jornalísticos da época. Já a partir da 

Primeira Guerra Mundial, um tipo de análise que ampliou para o estudo da 

propaganda utilizado na Segunda Guerra Mundial. O estudo utilizado nessa 

época era descrever o comportamento durante a resposta a um estímulo, sem 

interferência da observadora. Bardin (2011) descreve o desenvolvimento e a 

normatização da análise de conteúdo, devido a conflitos de informações 

jornalísticas surgidos na Segunda Guerra Mundial. Com o passar dos anos a 

análise de conteúdo deixa de ter um caráter meramente descritivo, como a que 

era utilizada nos inventários jornalísticos, e passa a ter o objetivo de intervenção. 

Após 1970, com a propagação da informática, a análise de conteúdo é 

ampliada, abrangendo análise de conversação, banco de dados e documentação. 

Neste trabalho, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, com código 

linguístico de comunicação com suporte oral, através de comunicação dual 

(BARDIN, 1977, p 45). Segundo Bardin (2014), a descrição analítica se 

desenvolve dentro de processos metódicos e práticos de definição do conteúdo 

das mensagens. O processo de análise desta pesquisa foi fundamentado e 

organizado em: estabelecimento de categorias (categorização), codificação, 

tabulação, análise e interpretação dos dados (GIL, 2014). 

Categorização 

Para realização da análise dos dados coletados foi utilizada a técnica de 

categorização, na qual os dados são diferenciados por classificação para serem 

reagrupados em seguida por analogia. Em relação à análise das atas, foram 

utilizadas as categorias e subcategorias de análise apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: 

Categorias e subcategorias de 

análise
Sigla Significado

Política -

Discussões e deliberações relativas à participação 

popular, disputas políticas entre o movimento social e 

o governo e tentativas de interferência de políticos 

sobre o SUS

Participação Popular PPO Discussões sobre papel, critérios e organização da 

participação popular

Conflitos entre Movimento Social e 

Governo

CMG Debates que envolvem discordância entre o 

movimento social e o governo

Interferência de políticos na saúde POL Denúncias e discussões sobrea interferência de cunho 

eleitoral ou clientelista na saúde municipal

Gestão -

Discussões e deliberações relativas ao planejamento, 

gestão e financiamento do Sistema, e o controle e 

avaliação dos serviços privados contratados

Planejamento do SUS PLA Normas e problemas relativos ao planejamento do 

SUS no município

Gestão do SUS GES Normas e problemas relativos à gestão do SUS no 

município

Financiamento do SUS FIN Normas e problemas de financiamento da saúde no 

município

Serviços de saúde privados 

contratados

SSP Controle e avaliação dos serviços privados 

contratados

Cuidados -

Discussões e deliberações relativas ao cuidado à 

saúde da população, ações intersetoriais de promoção 

da saúdee funcionamento dos serviços de saúde

Cuidado à Saúde CUI Discussões sobre práticas de cuidado

Ações Intersetorriais AIN Ações de promoção de saúde com articulação 

intersetorial

Serviços de saúde SSA Gestão das unidades de saúde e do cuidado nas 

mesmas 
 

Categorias e subcategorias utilizadas para a análise de conteúdo das atas 

das reuniões do Conselho Municipal de Saúde 
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Fonte: Elaboração própria, com base na análise de conteúdo das atas e das entrevistas. 

Além das categorias e subcategorias utilizadas para a análise de conteúdo 

das atas do CMS, foram identificados os protagonistas, ou representantes de 

setores da sociedade que tomaram a iniciativa nas discussões em cada reunião, 

segundo os setores representados no Conselho, como mostra o Quadro 2. 

 

Quadro 2: Identificação e caracterização 
dos protagonistas nas reuniões do CMS. 

Protagonistas Sigla

Usuarios USU

Gestor GOV

Trabalhadores da saúde TRA

Prestadores de serviços PRT
 

Fonte: Elaboração própria, com base na análise de 
conteúdo das atas e das entrevistas. 

Codificação 

Para proceder à análise, os dados foram agrupados e reagrupados nas 

categorias e subcategorias e associados às siglas escolhidas (Quadros 1 e 2) 

para posteriormente serem tabulados e analisados. 

Tabulação 

Para esse procedimento, utilizou-se uma “folha de contagem” manual que 

serviu para identificar o número de vezes que uma determinada categoria e 

subcategoria apareciam nas reuniões do CMS, com o objetivo de verificar a 

importância de cada uma delas no período estudado. 

Análise dos dados 

Em seguida, serviu-se do recurso eletrônico (planilha de Excel©) para 

armazenagem e tabulação da frequência das categorias, subcategorias e 

protagonistas nas reuniões, conforme a Tabela 1. Foi utilizada análise estatística 

descritiva para determinar a proporção de cada categoria, subcategoria e 

protagonista por reunião e por governo nas reuniões do CMS, conforme a Tabela 

1. 

A partir dessa análise estatística, procedeu-se à identificação de trechos 
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mais significativos das atas sobre cada uma das subcategorias adotadas para se 

fazer a análise qualitativa do conteúdo. 

 

3.2.6 Questões éticas 

 

O trabalho foi submetido à Plataforma Brasil, do Sistema Nacional sobre 

Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos e aprovado pelo Conselho de Ética 

em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP/UNESA). Como o trabalho 

entrevistou lideranças populares que lutaram pela participação da população nas 

decisões sobre a política local de saúde e pela democratização do Conselho 

Municipal de Saúde, foi dada a opção aos entrevistados de serem identificados, 

caso fosse do seu interesse, através de declaração manuscrita no TCLE. Todos 

eles optaram por sua identificação na análise, o que foi feito. Consulta feita à 

coordenação do CEP/UNESA a respeito deu respaldo a esse procedimento. Da 

mesma forma, optou-se por identificar os representantes da sociedade no 

Conselho Municipal de Saúde nas falas selecionadas das atas e reproduzidas nos 

resultados. 

 

  



54 

 

 

4 O PROTAGONISMO DO MOVIMENTO POPULAR NO CONSELHO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Nesta parte são apresentados os resultados da análise das atas e das 

entrevistas, o último subitem faz uma síntese da análise, relacionando com a 

revisão de literatura feita no item 2.3. 

 

4.1 ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

4.1.1 Temas discutidos, um olhar longitudinal 

 

A análise dessas atas permitiu a identificação dos temas que mais 

mobilizaram os conselheiros por governo. Na Tabela 1 são apresentados de 

forma resumida os temas tratados e os principais protagonistas das reuniões do 

CMS, por governo municipal (prefeito). 

Como se pode ver na Tabela 1, o tema ou categoria mais frequente na 

pauta de discussões foi o de gestão do sistema – planejamento, gestão, 

financiamento do SUS e controle e avaliação dos prestadores privados – com 

46,8% do total. Dentro desse tema destacaram-se as discussões sobre gestão do 

sistema (GES), com 42% do total. Os temas relativos ao ‘cuidado’ ocuparam 29,4% 

do total das discussões, estando dentre os mais tratados, depois da gestão. Os 

temas relacionados com a ‘política’ – participação popular, conflitos entre o 

movimento social e o governo e interferência de políticos na saúde – vieram por 

último (19,8% do total), com destaque para os temas relacionados com a 

participação popular (PPO), com 12,6% do total. 

Do ponto de vista dos protagonistas nas discussões, os representantes dos 

usuários foram os que assumiram mais iniciativas nas discussões, com 67,3% do 

total das mesmas. Os representantes do governo foram os conselheiros mais 

ativos depois dos usuários, com 29,4% das iniciativas nas reuniões. Os 

representantes dos prestadores de serviço não tiveram nenhum protagonismo em 

todo o período, agindo nas reuniões de forma reativa. Os representantes dos 
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trabalhadores tiveram um papel muito pequeno como protagonistas, com apenas 

3,3% do total das iniciativas nas discussões travadas. 
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Tabela 1: Classificação dos principais temas tratados por reunião do Conselho Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, segundo as 
categorias e subcategorias utilizadas na análise de conteúdo, 1993 a 2012. 

PPO CMG POL Subt. PLA GES FIN SSP Subt. CUI AIN SSA Subt. USU GOV TRAB PRT Subt.

1993/1996

Subtotal 37 9 5 0 1 6 5 15 1 1 17 5 2 12 19 20 22 1 0 43

% 11,6 0,0 2,3 14,0 11,6 34,9 2,3 2,3 39,5 11,6 4,7 27,9 44,2 46,5 51,2 2,3 0,0 100,0

1997- 2001

Subtotal 69 13,8 13 5 1 19 2 47 1 6 54 13 6 16 35 62 30 7 0 99

% 13,1 5,1 1,0 19,2 2,0 47,5 1,0 6,1 54,5 13,1 6,1 16,2 35,4 62,6 30,3 7,1 0,0 100,0

2002- 2004

Subtotal 18 6,0 2 8 0 10 2 11 0 1 12 4 1 2 7 21 10 0 0 31

% 6,5 25,8 0,0 32,3 6,5 35,5 0,0 3,2 38,7 12,9 3,2 6,5 22,6 67,7 32,3 0,0 0,0 100,0

2005-2009

Subtotal 58 11,6 16 9 0 25 3 36 1 4 41 9 5 14 28 85 24 3 0 112

% 14,3 8,0 0,0 22,3 2,7 32,1 0,9 3,6 36,6 8,0 4,5 12,5 25,0 75,9 21,4 2,7 0,0 100,0

2010-2012

Subtotal 27 9,0 6 0 0 6 2 31 0 1 32 4 2 3 9 36 12 0 0 48

% 12,5 0,0 0,0 12,5 4,2 64,6 0,0 2,1 66,7 8,3 4,2 6,3 18,8 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0

Total           209             10       42       22         2       66       14     140         3       13     156       35       16       47       98     224       98       11 0     333 

% 12,6 6,6 0,6 19,8 4,2 42,0 0,9 3,9 46,8 10,5 4,8 14,1 29,4 67,3 29,4 3,3 0,0 100,0

Altamir

Bornier

M. Marques

Lindiberg

Sheila

Número 

de 

Reuniões

Média 

reuniões

ProtagonistaAno / Temas Prefeito 

Política

Temas

CuidadoGestão

Fonte:  Elaboração própria, com base na análise das atas do CMS. 
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Examinando os temas de forma longitudinal, segundo os governos, no 

governo Altamir Gomes – 1993 a 1996 – a categoria ‘cuidado’ teve seu ponto alto 

nos 20 anos estudados, com 35,4% do total dos debates no CMS. O CMS fez a 

maior média de reuniões (13,8 por ano) no governo Nelson Bornier – 1997 a 2001 

– havendo registro, inclusive, de participação do próprio prefeito em pelo menos 

uma reunião (06/01/1997), na qual se discutiu o tema do financiamento do SUS. 

O tema geral, ou categoria mais discutida em seu governo foi ‘gestão’, com 

destaque justamente para a subcategoria ‘financiamento’ (FIN), que ocupou 54,5% 

de todas as discussões no CMS. Durante o governo Mário Marques – 2002 a 

2004 – a ‘política’ alcançou sua maior expressão (32,3%) em todos os 20 anos 

examinados, com destaque para os conflitos entre os movimentos sociais e o 

governo (CMG), com 25,8% de participação, embora a ‘gestão’ tenha sido o tema 

predominante das discussões no governo, ocupando 38,7% dos debates no CMS. 

Pode-se dizer, nesse sentido, que foi durante seu governo que as tensões 

políticas foram mais elevadas, como será visto no próximo item em que trechos 

das atas são analisados por categoria e subcategoria. Durante o governo 

Lindberg Farias – 2005 a 2009 – o tema mais discutido foi ‘gestão’ e dentro dele a 

subcategoria ‘gestão do SUS’ (GES), mas é importante chamar a atenção para o 

fato de que foi em seu governo que a questão da ‘participação popular’ (PPO) 

atingiu seu ponto alto, com 14,3% do total das discussões. A categoria ‘gestão’ se 

destacou especialmente no governo Sheila Gama – 2010 a 2012 –, tendo 

ocupado 66,7% das discussões no CMS. 

Examinando os temas segundo os governos, a categoria predominante na 

gestão do prefeito Altamir Gomes foi o cuidado, com 44,2% do total, seguido de 

Gestão (39,5%) e, por último, política, com 14,6% do total. A subcategoria que 

mais se destacou foi a gestão do sistema (34,9%) das discussões, seguida pela 

gestão dos cuidados nos serviços de saúde e a administração dos mesmos (SSA). 

Já no governo Bornier, a ‘gestão’ foi o tema mais discutido (54,5%), seguido de 

‘cuidado’ (35,4%), a subcategoria ‘participação popular’ também atraiu bastante 

atenção dos conselheiros (13,1%), próximo do que viria a ocorrer no governo 

Lindberg. No governo Mário Marques, a discussão maior no conselho envolveu 

temas ligados à ‘Gestão’ (38,7%), seguido de perto pela ‘política’ (32,3%) e mais 

distante pelo ‘Cuidado’ (22,6%). A subcategoria que mais se destacou foi Gestão 
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do sistema (35,5%) dos debates, seguidos de ‘conflito’ (25,8%) alcançando este o 

maior índice quando comparado aos demais governos, e em seguida  a terceira 

subcategoria que aparece é ‘Cuidado’ (12,9%) O governo de Lindberg apresentou 

a ‘Gestão’ (32,1%) como tema mais discutido no conselho seguido de ‘política’ 

(22,3%)  e abaixo aparece ‘Cuidado’ (8,0%) observando-se que durante esse 

governo esse tema foi menos discutido do que nas outras gestões. E por último o 

governo Sheila apresenta ’Gestão”(66,7%)  como tema mais discutido, com 

expressão maior do que nos outros governos, seguido pela ’Política”(12,5%), e 

não tão de perto pelo ‘Cuidado” (8,3%). Já o protagonismo os usuários 

alcançaram o seu pico (75.9%) no governo Lindberg, em contara ponto ao 

governo Altamir (46,5%), no qual os usuários alcançaram menor índice; o governo 

( 32,3% ) foi mais expressivo no governo Mario Marques no qual os conflitos entre 

governo e usuários (CMG) foram mais acirrados (25,8%). 

 

4.1.2 Análise por categorias 

 

Política 

A política sempre esteve presente como tema envolvendo as discussões do 

conselho até por que como visto anteriormente na revisão de literatura de Serra et 

al (2007), Silva (1994), Souto (2012); as mudanças de governo no município 

influenciaram na composição e estruturação do CMS ao longo dos anos. 
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Figura 3: CMS de Nova Iguaçu, temas de ‘política’ mais tratados 
no CMS, segundo os governos, 1993 a 2012. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na análise das atas do CMS, 
sintetizadas na tabela 1. 

 

Como se pode ver na Figura 3, de todas as subcategorias de ‘política’, a 

mais importante delas foi a ‘participação popular’ (PPO). Em todo o período do 

estudo, ela ocupou 15,7% do total das discussões no CMS, ou 63,8% de todos os 

temas de ‘política’ abordados. Este tema foi mais importante durante o governo 

Lindberg. Chama a atenção, sobretudo, a importância dos conflitos entre 

sociedade e governo (CMG) Mário Marques, como já apontado. Para melhor 

compreensão da análise de discussões no conselho envolvendo a ‘política’ 

destacam-se trechos das seguintes Atas em diferentes períodos de governo. 

 

Participação Popular (PPO) 

 

A participação popular em Nova Iguaçu durante a ditadura militar, foi 

marcada por reinvindicações e ‘passeatas’, resultando em ações efetivas de luta 

social, como o fechamento da Rodovia Presidente Dutra promovido pelo MAB 

durante a epidemia de dengue (BRASIL 2011; SANTOS, 2011) referido 
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anteriormente, pode ser evidenciada em registros de Atas de reuniões. 

 

Júlia (representante dos usuários) [..] fala sobre a importância do 
conselho gestor na no Hospital da Posse a fim de evitar a saída de 
profissionais e organização de uma assembleia junto com outras 
entidades a fim de discutir uma paralização na rua México (Ata de CMS 
de 07\07\93). 

 

A participação da população na gestão dos serviços de saúde pode ser 

identificada no registro de reunião abaixo, onde se destaca o envolvimento de 

moradores na organização de serviços destinados aos mesmos. 

 

Dulcemary e Arcelina (usuárias) solicitam providências de instalações 
fixas do Conselho de Saúde [...] e proferem a convocação de presidentes 
de associação de moradores para traçar a rota que a unidade móvel irá 
percorrer (Ata de 01 de janeiro de 1996). 

 

A criação de Conselhos Gestores no município em conformidade com 

diretrizes do governo federal referidas por. Freitas e De Andrade (2015) 

reproduzem Gol (2001) em seu artigo que conceptualiza como canais de 

participação que interage população e poder público promovendo gestão publica 

participativa (GOL, 2001, p. 7) ; pode ser 

 identificada como uma das preocupações dos conselheiros. 

 

A segunda proposta de pauta foi a necessidade de criar conselhos 
gestores na área de saúde, foi distribuído entre os conselheiros o projeto 
lei (Ata do CMS de 17\03\05). 

 

O registro descrito acima, da reunião Ata do CMS demonstra a 

preocupação com a governança participativa na área da saúde no Governo 

Lindberg; como exercício de cidadania através da participação popular exige 

participação direta da população, como referido na obra de Marshall (1967),  
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A conselheira Lourdes declarou que este conselho é sério e qualquer 
implantação de Equipe de Saúde da Família tem que passar pelo crivo 
da Comissão de acompanhamento, que visitará todas as equipes. (Ata 
do CMS de 18\09\08). 

 

A exemplo de Tocqueville (1998) que, em sua obra, embasa o 

apoderamento popular como alicerce da soberania do Estado, participando da 

elaboração e aplicação das leis; o registro de Ata acima identifica a disposição 

dos usuários no acompanhamento das ações do governo. 

 

Conflitos entre o Movimento Social e Governo (CMG)  

Os conflitos entre o governo e o movimento social no município surgiram 

durante a fase de repressão política do país e o MAB foi considerado o 

movimento de maior expressão e organização do estado; que mesmo após a sua 

institucionalização com a legitimação do CMS, continuou a luta pela 

representatividade institucional do Movimento de Bairros, que teve sua 

composição alterada pelo poder executivo ao longo dos anos, como ocorreu em 

1995 e 2014 (NOVA IGUAÇU,1995; NOVA IGUAÇU,2014). 

Júlia ( representante dos usuários ligada à igreja católica) propõe que 
conste em ata a obrigatoriedade da participação do secretário (de saúde) 
nas reuniões do conselho (Ata do conselho de 11\08\1993). 

Azuleicka (representante dos usuários ao MAB) fala sobre as 
responsabilidades de encaminhar as decisões tomadas pelo CMS, e que 
quando o secretário não puder comparecer, o mesmo deve indicar um 
representante (Ata do CMS 06\04\94). 

 

Os discursos acima demonstram a preocupação dos segmentos dos 

usuários no cumprimento do regime de paridade norteado pela esfera federal do 

governo, exigindo a  presença do grupo gestor; revelando assim o ativo papel dos 

usuários no processo de legitimidade do CMS; como o inciso do artigo 1º da Lei 

8.142\190, que dispõe sobre a representatividade de caráter paritário entre 

usuários e governo (RODRIGUES, 2011). 

Interferência política na saúde (POL) 
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O sistema de troca de interesses, ‘clientelismo’, obstruindo a efetivação do 

processo democrático, pode ser visto em atuação de representantes do legislativo 

no sistema de saúde no município de Nova Iguaçu. 

 

Dr Calazans (chefe de gabinete) informa que é grande o número de 
vereadores mandando na saúde (...) informa ainda que o vereador faz 
ofício solicitando medicamento e o prefeito autoriza a entrega (Ata do 
CMS de 19\08\96, grifos meus). 

 

A fala destacada de reunião realizada durante governo Altamir indica que 

havia tentativas de interferência na saúde por parte de representantes do poder 

legislativo – “vereadores mandando na saúde” – e com aparente respaldo do 

poder executivo. Nesse governo não foi encontrada nenhuma fala significativa 

sobre as demais subcategorias de ‘política’, ‘participação popular’ e ‘conflito entre 

movimento social e governo’. 

Na fala abaixo, destacamos a participação de moradores na organização 

de serviços de saúde, mantendo uma prática que nasceu tempos antes com a 

formação de ‘Amigos de Bairros’,- grupos de reuniões que se estenderam a 

diversos bairros ,dando origem ao MAB ( SERRA; SANTOS; TORRES, 2007, p. 5). 

 

Dr José Roberto (secretário) faz um apelo ao MAB para ajudar a 
solucionar determinados comportamentos de direção de associação 
de moradores que impedem funcionamento de mini-postos que 
estão instalados em associações recusando a aceitar 
administradores indicados pela Secretaria Municipal de Saúde (Ata 
do CMS de 18\03\97, grifos meus). 

 

Outro discurso com denúncias de moradores de bairros localizados na 

periferia da cidade no ‘corredor de Madureira’ sobre a ‘presença’ de vereadores 

(POL) na Unidade Mista da localidade, com utilização de serviço público para 

autopromoção. 

 

Leitura de uma carta denúncia enviada ao Sr. prefeito com cópias para a 
secretaria de saúde e conselho municipal de saúde, tendo a presença de 
representantes das comunidades: Vila Braga, Parque Flora ,Boa 
Esperança, Pantanal, Grão Pará, Santa Clara do Guandu, Lagoinha, 
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Dom Bosco, Amapreves e São Francisco de Paula e funcionários da 
Unidade Mista Patrícia Marinho, pela Sra. Sueli; denunciando a 
interferência do vereador na unidade, como colocação do nome de 
vereador em faixa de campanha de vacinação (Ata do CMS de 03\11\97, 
grifos meus). 

 

Como bem lembram Fleury (2008) e Nunes (1997), que tratam de 

representação política e clientelismo respectivamente em suas obras, a 

interferência de políticos nos serviços de saúde e o seu consequente objetivo 

eleitoral nem sempre refletem os anseios dos cidadãos que os elegeram.  

Gestão 

A necessidade de discutir e debater a Gestão de saúde no município teve 

grande destaque nas reuniões do CMS em virtude do processo de solidificação do 

SUS no município e o estabelecimento de normas e diretrizes pelo governo 

federal para a regionalização do sistema de saúde e hierarquização e 

descentralização dos serviços de saúde (BRASIL, 1988)  

A Figura 4 mostra que, entre os temas de ‘gestão’, que são os que mais 

ocuparam os debates no CMS, a ‘gestão do sistema’ (GES) foi a que teve mais 

destaque, ocupando 52,6% de todos os debates. No governo Sheila Gama, como 

já apontado, essa subcategoria praticamente monopolizou as discussões, 

ocupando 72,1% das reuniões. As demais subcategorias não mobilizaram muito a 

atenção dos conselheiros em todo o período, apenas ‘planejamento do SUS’ (PLA) 

chegou a ocupar pouco mais de 10% dos debates nos governos Altamir e Mário 

Marques. 

Figura 4: CMS de Nova Iguaçu, temas de ‘gestão’ mais tratados 
no CMS, segundo os governos, 1993 a 2012, 
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Fonte: Elaboração própria, com base na análise das atas doCMS, 
sintetizadas na Tabela 1. 

 

A seguir, transcrevem-se trechos de atas de reuniões do CMS que 

corroboram e contextualizam a análise dos temas envolvendo “Gestão” do  

sistema de saúde. 

 

Planejamento do SUS (PLA) 

O planejamento das ações e serviços de saúde previstos na VIII 

Conferência de Saúde faz parte das atribuições do CMS de Nova Iguaçu 

legitimado por legislação municipal, bem como avaliação e fiscalização da política 

de saúde (NOVA IGUAÇU,1993). 

 

Ivone (representante do segmento dos usuários) propõe como 
pauta da Conferência Municipal de Saúde: a implantação do SUS 
e fiscalização (Ata do CMS de 20\05\1996). 

  

A fala acima reflete os anseios da mobilização social no município 

buscando o planejamento e organização dos serviços de saúde; sendo importante 

destacar  
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a defesa desse planejamento pelo segmento dos usuários, reforçando o 

seu papel preponderante nas iniciativas dos debates, ‘trilhando’ o caminho 

desenhado por sanitaristas, pela igreja católica e pelo MAB na organização da 

saúde do município, que teve a sua embriogênese nas reuniões de ‘amigos dos 

bairros’ na periferia de Nova Iguaçu (SERRA, SANTOS e TORRES,2007).. 

 

Gestão do SUS (GES) 

Como descrito no item 2.4 (anterior) o processo de solidificação do SUS 

normatizado pela Lei Orgânica de saúde e pelas NOAS promoveu a preocupação 

da gestão dos serviços de saúde norteando a municipalização da rede de 

serviços e oferecendo maior autonomia à gestão municipal, o que incluiu o 

consórcio intermunicipal no município.  

 

Cátia (usuária ligada ao MAB.) fala da preocupação com o consórcio já 
que não foi discutido e aprovado por nenhum conselho da baixada e nem 
pelo Conselho Estadual (Ata  do CMS de 03\04\00) 

 

A representante do segmento dos usuários cobra, na fala acima, a presença do 

controle social na gestão da saúde. Há de se destacar, nessa fala, o acompanhamento 

dos usuários com as ações do governo na saúde; não aceitando com isso ser ‘engolido’ 

por ‘goela adentro’ com as determinações do governo mantendo a ‘bandeira’ 

reivindicatória que deu origem à mobilização social na região, como o descrito 

anteriormente com a passeata e fechamento da rodovia presidente Dutra por melhoria 

nas condições de saúde e saneamento (BRASIL, 2011; SANTOS,2011.). 

 A conselheira Ivone (usuária ligada a diocese) disse que trimestralmente 
tem o governo tem que apresentar contas a câmara e ao conselho, a 
nova lei é bem clara (Ata do CMS 21\07\11). 

 

No registro abaixo, identifica-se a defesa dos usuários na criação de 

conselhos gestores dentro das unidades de saúde, que atuam como canais 

participação aonde interagem representantes da comunidade e do poder público 

local (GOL, 2011). 

A conselheira Lourdes pediu a palavra para declarar que é necessária a 
implantação de Conselho Gestor em cada unidade de saúde (Ata do  
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CMS de 08\05\08). 

 

No discurso acima os usuários exercem o papel de controle social 

fiscalizando a gestão; permitindo-nos identificar, na prática, o que Tocqueville 

(1998) descreveu em sua obra, sobre o surgimento do liberalismo democrático 

com a participação do cidadão no poder decisório com instituições criadas de 

baixo para cima, ou seja, da participação popular emergindo das bases sociais. 

 

Financiamento do SUS (FIN)  

A municipalização da rede SUS, citada no item 2.4, foi norteada por 

responsabilidades e atribuições nas demais esferas de governo na organização 

dos serviços, com a criação do Fundo Municipal de Saúde, como citado no item 

2.3. e como pode ser visto no ANEXO 4, que se trata do artigo 2º,  parágrafo da 

LEI 4.366 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014: fiscalizar os gastos e deliberar sobre 

critérios de movimentação de recursos próprios e transferidos para saúde. 

 

A conselheira Nair Jane (usuária ligada ao sindicato das domésticas) 
pede a prestação de contas do Hospital da Posse de forma analítica, 
acompanhado de contratos e convênios (Ata do CMS de 11/07/05, grifos 
nossos). 

A conselheira Arcelina (usuária - Sindisprev) pergunta o valor gasto com 
pessoal, diz que existe o triplo de cargos de confiança na atual gestão, o 
número de pessoas é tão grande na secretaria de saúde que faltam 
cadeiras e isso causa preocupação, já que os postos de saúde estão 
desmoronando (Ata do CMS de 11/07/05). 

 

Os discursos acima demonstram o grau de esclarecimento e capacitação 

dos usuários ligados a diversas entidades sobre o controle social do 

financiamento e aplicação de recursos financeiros na gestão da saúde municipal; 

como uma demonstração prática do resultado de apoderamento popular 

vivenciado no município de Nova Iguaçu, o qual podemos fazer uma analogia com 

a conquista de espaço político surgida de baixo para cima registrada 

anteriormente na América, descrita por Tocqueville em sua obra “A democracia na 

América” (TOCQUEVILLE, 1998). 
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Serviços de saúde privados contratados (SSP) 

Valla (1998) faz analogia do crescimento da rede privada de saúde com a 

precariedade do serviço público de saúde, caracterizando a fragilidade do controle 

social, atendendo os interesses das classes privilegiadas economicamente. 

 

A conselheira Arcelina questionou que o teto financeiro das conveniadas 
foi aprovado sem passar pelo conselho (Ata do CMS de 18\09\08). 

 

A fala da conselheira revela preocupação com o controle social sobre o 

dinheiro público, fiscalizando possíveis práticas de corrupção. Diante do exposto a 

representante dos usuários procura colocar em prática uma das atribuições do 

CMS, previstas no parágrafo XI, Artigo 20 da Lei 4366 de 27 de fevereiro de 2014, 

Anexo 4.  

 

Cuidados 

Ao longo dos períodos de governo, podemos notar mudanças nos 

discursos e posições dos conselheiros envolvendo o cuidado à saúde, que 

passou a fazer parte das diretrizes do governo federal juntamente com 

fortalecimento da Atenção Básica com priorização das ações básicas de saúde 

com caráter preventivo e assistência integral (BRASIL, 1988) No registro dos 

discursos dos conselheiros ao longo dos anos, pode-se notar certo esvaziamento 

de temas relacionados ao ‘controle’ e à ‘avaliação’ dos serviços, dando lugar ao 

Cuidado. No governo Altamir, por exemplo, a preocupação com o cuidado 

envolvia primordialmente os sistemas de serviços de saúde, tema que teve uma 

queda nos demais governos. Já no governo Bornier, as práticas de cuidado em 

saúde e as ações intersetoriais (AIN) discutidas e defendidas pelos conselheiros 

convergiram para a implementação da ESF.  

 

Figura 5: CMS de Nova Iguaçu, temas de ‘cuidado’ mais tratados 
no CMS, segundo os governos, 1993 a 2012, 
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Fonte: Elaboração própria, com base na análise das atas do 

CMS, sintetizadas na Tabela 1. 

 

Cuidado à saúde (CUI) 

A reorganização da rede de saúde com foco na Atenção Básica já era 

defendida por sanitaristas e entidades eclesiásticas através do Projeto Cáritas no 

município de Nova Iguaçu , que teve início com ações de saúde materno-infantil 

desenvolvidas dentro de espaços cedidos pela Igreja Católica (SOUTO, 2012).  

 

O secretário informa que a comissão que discute o Projeto Cáritas 
propõe abrir cinco ou seis postos; e que haveria possibilidade de manter 
alguns, dependendo da proximidade com as unidades mistas. O 
secretário de saúde reitera que as unidades mistas são prioritárias. (Ata 
do CMS de 20\04\94). 

Através da leitura do registro acima podemos identificar a prioridade que o 

governo Altamir atribuía à atenção de média e alta complexidade na saúde em 

detrimento da rede básica de saúde. Já a fala seguinte demonstra preocupação 

com a viabilidade da Saúde da Família no contexto capitalista brasileiro: 

 

O secretário de saúde fala de sua visita a Cuba e diz ter ficado 
impressionado com os resultados vistos no Hospital de Saúde mental; já 
em relação ao médico de família disse ser difícil implantá-lo devido 
sermos um país capitalista, mas que os agentes comunitários de saúde 
podem viabilizar esse projeto; e ficou de pensar melhor como implantar 
(Ata do CMS de 02\06\97).  
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O discurso acima revela certo pessimismo que a gestão tinha quanto à 

operacionalização de saúde da família no município de Nova Iguaçu. O registro a 

seguir revela a preocupação dos usuários quanto à reorganização da atenção 

básica e a sua importância para a rede assistencial e a constatação de que a 

Atenção Básica estava no centro das atenções. 

 

A conselheira Maria de Lourdes pede para dar ênfase a Política 
Nacional de Atenção Básica, Aonde o município tem que cumprir seu 
papel não é fazendo mais hospitais que vão resolver os problemas da 
cidade e sim investindo e implementando as ações básicas de saúde 
(Ata do CMS de 20\04\11). 

 

É importante destacar a fala do conselheiro defendendo a Atenção Básica 

como eixo prioritário na reorganização do modelo assistencial ‘antenado’ com as 

diretrizes do Pacto pela Saúde (2006), referido no item 2.4. 

 

Ações intersetoriais (AIN) 

O MAB e a Diocese de Nova Iguaçu exerceram papéis fundamentais na 

luta pela melhoria dos serviços públicos destinados à população, com a finalidade 

de garantir o direito à saúde, SOUTO (2012). 

 

José Roberto (secretário municipal) informou que o padre do posto de 
saúde. Genenciano mandou ofício autorizando a cessão do espaço [da 
igreja] para o funcionamento do posto. (Ata do CMS de 02\06\97). 

 

A fala acima do gestor revela a parceria com a igreja na organização da 

rede pública de saúde, cuja atuação já ocorria antes mesmo do governo se fazer 

presente, através do Programa Comunitário de Assistência Materno Infantil, que 

teve seu ponto de partida o bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, SOUTO (2012). 

A atuação das associações de moradores na luta por melhores condições 

no município teve origem na formação de ‘Amigos de Bairros’ na década de 70, 

segundo Simões (2011), que posteriormente fez surgir o MAB, Serra, Santos e 

Torres (2007), exemplificadas nos boletins informativos das Figuras 1 e 2. 
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Sr. Horácio (presidente de associação de moradores) fala que as 
associações de moradores tem mini-postos em suas sedes, e que não 
concorda com o termo de cessão elaborado pela secretaria, e que a 
mesma está sendo discutida nos conselhos comunitários de saúde uma 
nova proposta que tão logo esteja pronta será apresentada ao conselho 
(Ata do CMS de 02\06\97). 

 

O pronunciamento de representante dos moradores na reunião do CMS 

revela a continuidade e atuação dos conselhos comunitários criados em 1985 que, 

como foi visto anteriormente no item 2.5.3, emergem da mobilização social como 

forma de apoderamento; e podemos dizer que, apesar da passagem do tempo e 

da institucionalização da participação popular, a forma de luta social iniciada 

dentro da comunidade não perdeu o seu combativismo. 

 

Serviços de saúde (SSA) 

 O acompanhamento da organização dos serviços de saúde em 

conformidade com a política de saúde Nacional e Estadual faz parte da 

competência do CMS, como referido no Artigo 1º Lei 4.366 (Nova Iguaçu, 2014), 

sendo possível identificar registro de fala de usuário como também de cidadão 

comum, sem representatividade no CMS, preocupados com a organização do 

cuidado. 

 

Júlia (representante de usuários) fala informa que o CIEP foi adaptado  a 
receber um posto de saúde da família, pôs no outro bairro próximo  que 
é Prados Verdes não foi possível; fala também que no médico de família 
tem dedicação exclusiva, mas com o salário que recebe é impossível 
essa dedicação (Ata do CMS de 01\06\96). 

Janice (moradora) fala que no projeto o médico iria as casas das 
pessoas que os agentes informam a necessidade, mas que não é isto 
que ocorre, o que esta havendo é uma distribuição limitada de números 
ou seja cinco a seis pacientes diários (Ata do CMS de 01\06\96) (Ata do 
CMS de 06\12\03)   

 

Nas falas acima, identificamos a preocupação e o questionamento dos 

usuários em relação ao médico de família; sendo importante destacar o grau de 
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esclarecimento dos usuários sobre a organização do cuidado no nível das 

unidades de saúde, bem como o funcionamento da saúde da família; lembrando 

que esses mesmos atores se tornaram parte do processo político através de lutas 

sociais que abriram caminho para conquista de espaço político - apoderamento 

(de baixo para cima); diferindo de experiências citadas por autores como Duarte e 

Machado (2012), item 2.3, que identificaram fragilidade na capacitação e atuação 

dos conselheiros. 

 

 

 

 

4.1.2 Protagonismo nas reuniões do CMS 

 

Figura 6: Protagonismo nas reuniões do CMS, 1993 a 2012. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na análise das atas do CMS, sintetizadas 

na tabela 1. 

 

A figura 6, acima, deixa claro a importância dos usuários nas reuniões do 
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CMS em todo o período. Eles assumiram claramente o papel de principais 

protagonistas nos debates desde o governo Altamir e tiveram um papel crescente, 

atingindo seu ponto mais alto nos governos Lindberg e Sheila, quando foram 

protagonistas em mais de 70% dos debates. 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

As percepções e as falas dos atores sociais entrevistados de diversas 

formações e diretrizes, que tinham como ponto comum ter participado ativamente 

do movimento social de Nova Iguaçu, foram analisadas e categorizadas nos 

mesmos moldes da análise de materiais documentais impressos como as Atas; 

procurando contextualiza-las nos temas de ‘Gestão’, ‘Política’ e ‘Cuidado’ e 

subtemas descritos anteriormente na análise de Atas. 

Política 

O tema “política” esteve presente na maior parte do discurso de todos os 

entrevistados. Os atores se remeteram à conjuntura política e social dos anos 70 

e 80; exemplificando a situação de repressão que a ditadura militar impunha nos 

cenários nacional, estadual e municipal. Os entrevistados falaram das dificuldades 

em serem ouvidos pelo poder público, e nas perseguições políticas que atores e 

instituições ativistas sofreram. Em meio a esse cenário, somava-se o fato de 

existir, na baixada, desagregação social e violência urbana, com ações de ‘grupos 

de extermínio’: 

 

Na época da ditadura estava na catedral quando provocaram a 
explosão, por sorte ela estava vazia naquele dia, já que fica no centro 
sempre tinha movimento. Em outra paróquia mataram o cachorro 
(Rosana). 

Na ditadura, vários companheiros foram perseguidos e torturados, o 
MAB se uniu a igreja católica tendo como prioridades  prioridades a luta 
por saneamento saúde e educação ate hoje (Isabel). 
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Nova Iguaçu era muito violenta com grupos de extermínio “o mão 
branca” e era época da ditadura militar; não havia cidadania nesses 
bairros (Souto, Lucia). 

Durante a ditadura os lideres dos movimentos foram perseguidos, 
naquela época o povo não podia se manifestar como hoje, um morador 
de bairro não podia se dirigir a uma autoridade para reinvindicar 
(Lourdes). 

Como lutas marcantes lembra o Impeachment do prefeito Paulo 
Leone , a marcha cem mil pró-saúde (Isabel). 

 

As falas dos entrevistados revelam a vulnerabilidade social que a cidade 

vivia como exemplo a existência de grupos de extermínios e o cenário político de 

repressão durante a ditadura militar e mobilizações sociais na cidade. 

 

Gestão 

A fala dos entrevistados a respeito da construção da rede de saúde no 

município corrobora para o exposto no item 2.5.3, que descreve a importância da 

participação da Diocese de Nova Iguaçu na construção de saúde pública 

municipal, com a parceria com Cáritas na implementação de postos de saúde. 

 

A partir daí grupos de lideranças se articularam para  construir o PESB e 
parceria com Cáritas Diocesana.A princípio dom Adriano não queria 
envolvimento com governo. Hésio Cordeiro foi conversar com ele e 
ajudou a convencê-lo (Souto, Lucia). 

A pedido de dom Adriano deveria haver uma seleção de profissionais 
comprometidos com o trabalho; foi então organizado uma seleção 
histórica que além da prova classificatória os candidatos ao cargo de 
médicos e enfermeiros deveriam ter uma conversa com os moradores 
e eles falavam da realidade dos bairros como lama, ou seja as 
condições que eles iriam encontrar e os moradores atribuíam nota aos 
profissionais na segunda etapa do concurso (Souto, Lucia). 

 

A fala dos entrevistados reitera o que foi descrito anteriormente o item 2.5.3, 

a respeito da parceria do governo de Nova Iguaçu com a Cáritas Diocesana para 

a construção da rede básica de atenção à saúde; destacando-se a participação 

da população no processo de seleção dos profissionais, iniciando o processo de 

territorialização, como o descrito no início do trabalho. 
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Cuidado 

A preocupação com as práticas de ações em saúde foram percebidas nas 

falas e expressões dos entrevistados, mesmo quando os atores relembram as 

lutas por saneamento, saúde e educação, o objetivo final era melhoria na saúde. 

As manifestações promovidas ou vividas por esses entrevistados tinham por 

objetivo chamar a atenção das autoridades para os problemas vigentes na época 

em forma de denúncia; foi assim no fechamento da Dutra para pedir cuidado à 

saúde da população que estava sofrendo epidemia de Dengue, o mesmo ocorreu 

quando manifestantes evitaram o fechamento do Hospital da Posse, que até hoje 

funciona como referência de cuidados de emergência na Baixada fluminense. A 

seguir seguem trechos das entrevistas que corroboram esses fatos, no sentido de 

demostrar a preocupação do “Cuidado” esteve muito presente nos movimentos 

sociais da baixada. 

 

Na época éramos quatro médicos e fomos conversar com Dom Ivo 
Lorcheiter para trabalhar encontro ao povo, desenvolver saúde popular 
(Souto, Lucia). 

Dom Ivo indicou a Diocese de Nova Iguaçu. Foram conversar com dom 
Adriano que abriu as postas da diocese. Iniciaram em Cabuçu onde 
abriram um posto de saúde com as freiras; visitavam as casas seguindo 
o processo de autonomia da educação (Souto, Lucia). 

Esses trabalhos de saúde foram preliminares à saúde da família, durante 
a primeira epidemia de dengue, mobilizaram para chamar atenção  da 
prefeitura, o fechamento da Dutra, fazendo a denúncia da prefeitura 
não investir em saúde (Souto,Lucia). 

 

Os discursos acima retratam a origem do movimento social de Nova Iguaçu 

e sua íntima ligação com a igreja católica, como descrito por Souto (2012) 

destacando a realização de grupos de saúde com a visão não somente curativa 

mas também de cuidado, incluindo a promoção em saúde. 

As subcategorias como CMG, PPO e SSA também foram identificadas nos 

discursos dos entrevistados. 
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Conflito movimento social e governo (CMG) 

Todos os entrevistados falaram que o diálogo com o poder público na 

época era muito difícil, a única maneira encontrada pelo movimento social eram 

as manifestações de rua como forma de denúncia. 

 

Como lutas marcantes lembra o Impeachment do prefeito Paulo 
Leone, a marcha cem mil pró-saúde. Representava associação da praça 
do amor (Isabel). 

Destacou como fato marcante assembléia dos cem mil para reivindicar 
saúde e saneamento para bairro (Lourdes). 

Outra luta foi contra o fechamento do Hospital da Posse (Souto, 
Lucia). 

Era difícil a relação com poder público, tudo tinha que ser no ‘panelaço’ 
(Isabel). 

 

A maior parte dos entrevistados discursam de quanto era difícil a relação 

do governo com movimento social na época; sendo necessário recorrer a 

manifestações de rua para serem ouvidos. 

 

Participação popular (PPO) 

O fundamental protagonismo do povo e a sua importância estiveram 

presentes em todos os discursos proferidos pelos atores, bem como a visão sobre 

a participação popular atual. 

 

Seria interessante que houvesse resgate da verdadeira participação 
popular, aquela vontade de ir para reuniões, de ir para ruas. A 
participação hoje é mais solitária, cada um puxando para o seu lado, 
falta mais o convívio. O diálogo entre a população e os governantes não 
está sendo como antes. Acho que os governantes devem frequentar 
mais os bairros e ouvir a população (Lourdes). 

A população não tem esclarecimento do direito que tem, então ela 
vai na política do governo; à medida que ela toma consciência e 
esclarecimento as coisas mudam pois o poder  esta nas nãos do povo e 
não da gestão (Isabel). 

Existiam movimentos juvenis pastoral da terra e se juntou a militância 
social (Florentino, Yolanda). 
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Atualmente a política ficou institucionalizada, as brigas de ruas não 
tem mais (Isabel). 

Nós caímos na nossa própria armadilha, temos que repensar numa 
maneira de fazer reinvindicação (Isabel). 

Participação popular pela iniciativa da popular no caso de algumas 
políticas publicas é a chave (Souto, Lucia). 

Os conselhos de saúde a participação da sociedade cível muita das 
vezes são coptados e agem a favor do governo. (...) Quando a 
participação popular se dá por iniciativa do povo é melhor (Florentino, 
Yolanda). 

A partir dai se deu a organização dos movimentos amigos de bairro 
se transformando numa das maiores lutas do país originando MAB 
(Souto, Lucia).  

 

As falas acima revelam que todos os entrevistados são unânimes em dizer 

da força política e social que o movimento social organizado representa, e que 

hoje, com a institucionalização e a organização da participação popular, as 

reinvindicações já não têm o mesmo aspecto combativo de antes. 

 

Sistema de serviços de saúde (SSA) 

A preocupação com os serviços de saúde pode ser identificada na luta 

contra o fechamento do Hospital da Posse, na parceria com a Cáritas Diocesana 

e na implantação do PESB, destacados nos discursos dos entrevistados. 

 

A partir daí grupos de lideranças se articularam para construir o PESB e 
parceria com Cáritas Diocesana.  (...) Esses trabalhos de saúde foram 
preliminares à saúde da família (Souto, Lucia). 

 

Os discursos acima identificam a preocupação e a luta do movimento social 

com a reorganização da rede de saúde e a influência na construção de saúde da 

família no município de Nova Iguaçu. 
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4.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

No presente estudo foi analisada a participação da população do município 

de Nova Iguaçu no processo de conquista democrática no que concerne à gestão 

participativa. As lutas sociais descritas no item 2.5.3 anterior, identificadas nas 

investigações de pesquisa documental (Atas de reuniões de CMS) e corroboradas 

com os discursos de atores sociais entrevistados, convergem para a 

fundamentação do relevante protagonismo majoritário dos usuários (67,3%) 

encontrados durante a leitura temática de registros de Atas de reuniões do CMS 

ao longo de 20 anos; esse percentual, quando comparado ao dos demais 

segmentos de representatividade da sociedade participativa do SUS, como 

gestores (29,4 %), trabalhadores (3,3%) e a aparentemente nula participação dos 

prestadores, os representantes dos usuários merecem destaque, não somente 

pela sua atuação contundente nos debates e discussões, como também pelo 

potencial de participação, demostrando conhecimento e “preparo” para promover 

a iniciativa e “sustentação” do debate e das discussões, evidenciados nos 

registros de Atas e nas entrevistas; provocando um sinergismo positivo dentro da 

arena democrática. Diante do exposto, pode-se dizer que a experiência positiva 

de participação popular no município de Nova Iguaçu contraria estudos que 

revelam visões pessimistas da atuação e poder decisório da sociedade civil na 

gestão participativa, citados no item 2.3 anterior. Destaca-se a relevância da 

participação popular com surgimento de baixo para cima, “apoderamento”, ou seja, 

emergindo das bases e das lutas sociais, tendo o próprio “povo” como agente 

disparador, fortalecendo o exercício da cidadania. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE CIVIL NO 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

EM NOVA IGUAÇU, COM FOCO NA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

As relações entre a gestão municipal de Nova Iguaçu e o movimento social 

foram marcadas historicamente por conflitos já descritos no item 2.5.3 e 

corroborados nos registros de Atas e nas falas dos entrevistados, vide uma 

liderança entrevistada que, quando questionada sobre as relações entre governo 

e população respondeu que era na base do “panelaço”, como o descrito no item 

4.3 acima, o modo de vocalização dos anseios da sociedade civil por melhores 

condições de saúde no município; anseios identificados nos registros de Atas de 

reuniões do CMS (item 4.1) com debates protagonizados pelos representantes 

dos segmentos dos usuários na reorganização do sistema de saúde do município, 

com fortalecimento da atenção básica com implementação de saúde da família, 

bem como a sua operacionalização e funcionalidade, tendo como luta constante a  

fiscalização e o acompanhamento da gestão dos sistemas de saúde e o efetivo 

cuidado à saúde da população, procurando evitar as distorções políticas nas 

relações intersetoriais, como interferências ou intervenções do poder legislativo. 

 

5.2 ANALISANDO OS ATORES POLÍTICOS ENVOLVIDOS NA CONSTRUÇÃO 

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SUS E 

SUAS ESTRATÉGIAS POLÍTICAS 

 

Ao longo do estudo ficou evidente a expressividade da participação dos 

segmentos dos usuários traduzida não somente pelos números (67,3%), mas 

também pela habilidade e qualificação em motivar e sustentar os debates e 

discussões sobre as diversas áreas temáticas de saúde, envolvendo o processo 

de implantação e consolidação do SUS,  divergindo de revisões de artigos (item 

2.4) que descrevem aspectos negativos e fragilidades de estudos realizados em 

conselhos de saúde de outros locais do país. 
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Já o segmento dos gestores aparece em segundo lugar (29,4%) demostrando o 
seu papel secundário na atuação das reuniões e debates, bem como os 
trabalhadores (3,3%) e por último os prestadores. A valorosa importância dos 
usuários no processo de construção e consolidação do SUS e de estratégias 
políticas para reorganização do sistema de saúde é evidenciada na própria 
implementação do Conselho de Saúde no Município, fundamentada em pilares de 
mobilização social “encabeçadas” pelo MAB e em parcerias com a Cáritas 
Diocesana; os quais já exercitavam o direito de participação na saúde antes 
mesmo desse direito ser institucionalizado através dos “encontros de saúde” (item 
2.5.3). 

Diante do exposto, pode-se dizer a participação da população de Nova 

Iguaçu no processo de gestão democrática e participativa deve-se à 

sedimentação de conquistas através de lutas e mobilizações sociais como forma 

de “apoderamento”, ou seja, uma luta de “baixo para cima” sem esperar que o 

poder público concedesse aos mesmos o poder de participar de decisões 

governamentais, “emponderamento”. Pode-se concluir que o “apoderamento” 

promove um exercício pleno de cidadania no estabelecimento da governança 

democrática do Estado de fato e de direito. 

 

5.3 ANALISANDO OS ELEMENTOS FACILITADORES E OS ENTRAVES À 
RELAÇÃO ENTRE USUÁRIOS E GESTORES QUANTO AOS ÓRGÃOS DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Caminhando para o último objetivo pressuposto neste estudo, envolvendo 

elementos facilitadores e os entraves entre usuários e gestores no processo de 

participação popular, iniciarei pelos entraves que podem ser identificados na 

dissertação pela releitura histórica dos cenários político e social em que surgiu a 

mobilização social em Nova Iguaçu, como: repressão política, ditadura militar, 

vulnerabilidade social da região, atuação de grupos de extermínio, atentados à 

bomba na Diocese, impeachment de governante, dificuldade de diálogo com o 

poder público, utilização da “máquina” pública com cunho eleitoreiro por parte dos 

políticos locais, falta de prioridade na rede de atenção básica à saúde e 

interferência de representantes do poder legislativo no sistema de saúde com 

aparente anuência do poder executivo. 

Já os elementos facilitadores mergulham-se no espírito e indignação de um 

povo que, apesar das diversidades sociais e políticas, “foram à luta e gritaram”, se 
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fazendo ouvir na tentativa de transformar a realidade de descaso, violência e 

fragilidades que viviam e conquistaram seu espaço e exercício de cidadania; 

demostrando que a indignação pode ser elemento disparador de transformação 

social, levando ao “apoderamento”; como discursou sabiamente uma das 

entrevistadas -  “o poder está nas mão do povo” (Dulcemary). 
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_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 14.05.2007 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 21.06.2007 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 
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NOVA IGUAÇU. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 
20.07.2007 Nova Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 26.07.2007 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 18.10.2007 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 20.12.2007 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 09.01.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 28.02.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 17.04.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 08.05.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 17.07.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 28.08.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 18.09.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 16.10.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 18.11.2008 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 14.01.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 20.01.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 
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NOVA IGUAÇU. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 
12.02.2009 Nova Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 16.04.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 21.05.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 12.08.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 16.09.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 18.11.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 01.10.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 15.10.2009 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 15.04.2010 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 12.08.2010 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 16.09.2010 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 09.09.2010 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 30.09.2010 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 18.10.2010 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 21.10.2010 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 
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NOVA IGUAÇU. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 
09.12.2010 Nova Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 10.01.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 17.02.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 17.03.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 14.04.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 02.06.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 16.06.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 21.07.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 21.07.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 18.08.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 25.08.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 30.08.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 20.10.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 17.11.2011 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 19.01.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 
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NOVA IGUAÇU. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 
15.03.2012 Nova Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 17.05.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 17.05.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 19.07.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 16.08.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 13.09.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 22.11.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 06.12.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 

_____. Ata do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 20.09.2012 Nova 
Iguaçu: Arquivo do Conselho Municipal de Saúde 
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APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:____________________________________________________  

Sexo: Masculino (..) Feminino (..). Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:__________________________________________________  

Bairro:_____________________Cidade:_________________________ 

Telefone: (.....)_______________Email: ___________________________ 

 

Título da pesquisa: Participação popular na saúde no Município de Nova Iguaçu e 

sua influência na Estratégia de Saúde da Família 

 

Subárea de Investigação: Gestão e integração da saúde da família à rede SUS 

 

Avaliação do risco da pesquisa: Risco Mínimo 

Objetivos e Justificativa: Analisar a influência da participação popular na 

implantação da Estratégia de Saúde da Família no Município de Nova Iguaçu. 

Procedimentos: Entrevista  

Riscos e inconveniências: identificação do nome do entrevistado. 

Potenciais benefícios: contribuição para fortalecimento da participação 

popular na gestão pública de saúde.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail: 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 3231-6139. Para esta pesquisa, não 

haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo 

modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você 

terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”Participação popular no 

Município de Nova Iguaçu e sua influência na Estratégia de Saúde da Família”. 
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“Os propósitos desta pesquisa são claros.” Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, e das garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Autoriza a gravação e a transcrição da entrevista? (   ) Sim (   ) Não 

Deseja manter o anonimato? (   ) Sim (   ) Não 

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o 

participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 

 

Rio de Janeiro, _______ / _______________ / ________ 

 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do participante 

(Entrevistado) 

___________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

(Entrevistador) 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisadora responsável: Luciene Belfort Santos 
Instituição: Universidade Estácio de Sá 
Endereço: Rua Riachuelo nº 27-Lapa. Rio de Janeiro. 
Telefone: (21) 3231-6135 
Email: ppgsaudedafamilia@estacio.br 
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APÊNDICE2: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Entrevista com líderes comunitários de Nova Iguaçu 

Identificação do entrevistado 

Entrevistado (a): Data da entrevista: 

Formação: Período de atuação: 

Entidade que representa: Formação: 

 
1. Como você entrou para o movimento social? 

2. Qual foi sua participação no MAB? Você representava nela alguma entidade? 

Qual?  

3. Qual o fato mais marcante da historia do MAB? 

4. O MAB enfrentou dificuldades com a ditadura militar? Cite quais foram:  

5. O MAB se uniu com outras entidades? Cite quais:  

6. Quais as principais reinvindicações do MAB década 70 e 80? Aponte em ordem 

de prioridade? 

8. Como era a relação do MAB com o poder público municipal?  

9. Qual era a relação do MAB com poder público estadual? 

10. Como se deu a influência do MAB na construção da participação popular na 

saúde do município? 

11. Quais foram, em sua opinião, os principais aspectos do processo de 

construção do Conselho Municipal de Saúde de Nova Iguaçu? 

12. Quais foram os principais entraves para assegurar uma efetiva participação 

popular no Conselho Municipal de Saúde? 

12. Como você vê o MAB nos dias de hoje? 

13. Como vê a participação popular na saúde de Nova Iguaçu hoje? 

14-O que você vê a participação popular conquistada através da iniciativa da 

população? 

15-O que você vê a participação popular conduzida pelo poder público? 
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APÊNDICE 3: RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

Aos entrevistados foi lido e entregue o termo de livre consentimento ;e 

após efetuação da leitura pelos mesmos e preenchimento  das devidas  

considerações, os mesmos por se tratarem de personagens com expressiva 

militância política e social assinaram termo de próprio punho manifestando desejo 

de terem seus nomes revelados contribuindo assim  a relevância e validade desta 

pesquisa. Este ato foi comunicado pela orientação ao Conselho de Ética, o qual  

demostrou  permissividade  

Segue abaixo nome por extenso dos atores entrevistados segundo a 

entidade que representa. 

.Dulcemary da Silva Serra ( Isabel) -Movimento Amigos de Bairros (MAB) 

Yolanda Florentino-Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova 

Iguaçu 

Rosana Mara dos Santos-Diocese de Nova Iguaçu 

Maria de Lourdes de Souza-Movimento Amigos de Bairros (MAB) 

Lúcia Souto.-Médica Sanitarista 
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ANEXOS 
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ANEXO 1– LEI MUNICIPAL Nº 2.388/1993 
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ANEXO 2 – LEI MUNICIPAL Nº 2.729/1995 
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ANEXO 3-LEI COMPLEMENTAR Nº. 024, DE 01 DE FEVEREIRO 

DE 2008. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA 

IGUAÇU GABINETE DO PREFEITO    

LEI COMPLEMENTAR Nº. 024, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2008.   

“ACRESCE DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR N.º 10/2003, 

ADEQUANDO AS NORMAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA AO ESTATUTO NACIONAL DA 

MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 146, III, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 94 DO SEU 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E, AINDA, COM 

BASE NA LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.”   

Autor: Prefeito Municipal   

A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, por seus 

representantes legais, decreta e eu sanciono a seguinte lei:   

Art. 1º. A Lei Complementar nº 10, de 19 de dezembro de 2003, passa a 

vigorar acrescida dos seguintes artigos, com as suas respectivas redações:   

“SUBSTITUIÇÃO E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA   

Art. 6º-A. Os responsáveis tributários são obrigados a realizar a retenção 

na fonte do ISSQN incidente sobre os serviços prestados por microempresas e 

empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, a que se refere a Lei 

Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.   

§ 1º. O ISSQN retido na fonte, previsto no caput deste artigo, será recolhido 

diretamente ao Município de Nova Iguaçu, na forma e prazo previstos na 

legislação que rege o imposto.   

§ 2º. A retenção do ISSQN incidente sobre os serviços prestados por 

microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 

será feito de acordo com a alíquota do imposto correspondente à receita bruta 

acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao mês da competência do serviço 

prestado, destacada na nota fiscal de serviço, conforme preceitua o §3º deste 
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artigo.   

§ 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, o prestador de serviço 

deverá informar no documento fiscal que é optante pelo Simples Nacional e 

destacar a alíquota do Simples Nacional, conforme tabela do Anexo Único desta 

Lei.  

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA 

IGUAÇU GABINETE DO PREFEITO     

§ 4º. Caso o prestador do serviço não cumpra o disposto no § 3º deste 

artigo, o tomador do serviço deverá realizar a retenção do imposto na fonte, 

aplicando a alíquota vigente na legislação municipal para a atividade do serviço 

prestado, sob o preço do serviço.   

§ 5º. O disposto no § 2º deste artigo aplica-se somente aos fatos geradores 

ocorridos a partir da competência do mês de julho de 2007.   

§ 6º. Os substitutos e/ou responsáveis tributários ficam dispensados de 

realizar a retenção do ISSQN na fonte, quando o contribuinte prestador estiver 

sujeito ao pagamento do imposto por estimativa, na forma do artigo 7º-D desta lei, 

desde que haja a comprovação da sujeição ao regime.   

§ 7º. Quando o prestador de serviços for estabelecido em outro município e 

o ISSQN seja devido no Município de Nova Iguaçu, ou quando o prestador não 

fizer prova inequívoca da sua sujeição ao regime de estimativa, não se aplica a 

dispensa da retenção na fonte prevista no § 6º deste artigo.   

§ 8º. Para os demais aspectos tributários aplicados na retenção do ISSQN 

na fonte em relação aos serviços prestados pelas pessoas mencionadas no caput 

deste artigo deverão ser observadas as disposições da legislação tributária 

municipal.   

Art. 6º-B. As microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas 

neste Município optantes pelo Simples Nacional que forem eleitas pela legislação 

tributária municipal como substitutos e/ou responsáveis tributários, não estão 

desobrigadas da respectiva retenção do ISSQN na fonte em relação aos serviços 

tomados, nos casos e na forma previstos na respectiva legislação.   
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Parágrafo único. O ISSQN retido na fonte pelas pessoas mencionadas no 

caput deste artigo deverá ser recolhido diretamente aos cofres do Município, na 

forma e prazo previstos na legislação.   

BASE DE CÁLCULO   

Art. 7º-A. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN) das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte 

(EPP) optantes pelo Simples Nacional será a receita bruta, conforme previsto na 

Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e nas resoluções do 

Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).   

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA 

IGUAÇU GABINETE DO PREFEITO    

§ 1º.  Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se receita 

bruta o preço dos serviços prestados, não incluídos os descontos incondicionais 

concedidos.   

§ 2º.  Da base de cálculo do ISS prevista no caput deste artigo será abatido 

o material fornecido pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da 

lista de serviços constante do artigo 1º desta Lei Complementar.   

Art. 7º-B.Para os efeitos do disposto no artigo 7º-A desta Lei Complementar, 

considera-se microempresa e empresa de pequeno porte, aquelas definidas pela 

Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.   

Art. 7º-C.Regras relativas às vedações, à opção e à exclusão do Simples 

Nacional, para fins do disposto no artigo 7º-A desta Lei Complementar, são 

definidas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.    

ESTIMATIVA   

Art. 7º-D. O ISSQN devido por Microempresa optante pelo Simples 

Nacional que aufira receita bruta no ano-calendário anterior de até R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), poderá ser estimado em valores fixos mensais, 

independentemente da receita bruta auferida no mês, na forma definida pelo 

Comitê Gestor previsto na Lei Complementar n.º 123/06.   

§ 1º. Os valores do ISSQN estimado em determinado ano-calendário só 
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serão aplicados a partir do ano-calendário seguinte.    

§ 2º.  Uma vez estabelecida a estimativa prevista no caput deste artigo, a 

Microempresa fica sujeita a ela durante todo o ano-calendário subseqüente ao da 

criação do regime.   

§ 3º. A estimativa do ISSQN prevista no caput deste artigo não poderá 

exceder a 50% (cinqüenta por cento) do maior recolhimento possível do tributo 

para a faixa de enquadramento prevista no Anexo desta Lei.   

§ 4º. As Microempresas que possuam mais de um estabelecimento ou que 

estejam no primeiro ano-calendário do início de atividades ficam impedidas de 

utilizar o disposto neste artigo.   

§ 5º. O limite de que trata o caput deverá ser proporcional na hipótese da 

Microempresa ter iniciado suas atividades no ano-calendário anterior, utilizando-

se da média aritmética da receita bruta total dos meses desse ano-calendário, 

multiplicada por 12 (doze).    

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA 

IGUAÇU GABINETE DO PREFEITO    

§ 6º. O valor fixo apurado na forma deste artigo será devido ainda que 

tenha ocorrido retenção do ISSQN na fonte, nos termos do CGSN Nº 05 de 

30.05.2007 §6º Art. 12.   

§ 7º. Na hipótese de ISSQN ser devido a outro município, o imposto deverá 

ser recolhido com base na receita bruta e a aplicação da respectiva alíquota, sem 

prejuízo do recolhimento do valor fixo devido ao Município de Nova Iguaçu.   

§ 8º. O valor fixo de que trata o caput deste artigo deverá ser incluído no 

valor devido pela ME relativamente ao Simples Nacional e recolhido à Receita 

Federal do Brasil, na forma e prazo estabelecido na legislação do regime.    

§ 9º. A inclusão do contribuinte no regime de estimativa para pagamento do 

ISSQN por valor fixo mensal é competência privativa da administração tributária 

municipal, que emitirá notificação de estimativa para comprovação da inclusão no 

regime.   

Art. 7º-E. A estimativa do ISSQN prevista no artigo 7º- D desta Lei será 
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realizada por ato do gestor responsável pela administração tributária municipal 

nos casos em que, pela natureza ou atividade do contribuinte, haja dificuldade da 

apuração da base de cálculo do imposto.   

§ 1º. O enquadramento do contribuinte Microempresa no regime de 

estimativa poderá, a critério da Administração Tributária, ser feito individualmente 

por categorias de estabelecimentos, grupos ou setores de atividades, conforme 

normas estabelecidas na legislação tributária.   

§ 2º. A estimativa do ISSQN prevista no artigo 7º-D desta Lei será feita com 

base nos critérios e elementos estabelecidos pelo Comitê Gestor do Simples 

Nacional e pela legislação tributária municipal.   

ALÍQUOTA   

Art. 8º-A.O valor do ISSQN devido mensalmente pela microempresa e 

empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, será determinado 

mediante a aplicação das alíquotas previstas na Lei Complementar n.º 123/2006, 

de 14 de dezembro de 2006, reproduzida na tabela do anexo único desta Lei 

Complementar.   

§ 1º.  Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a 

receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de 

apuração.   

§ 2º. Na hipótese da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte possuir 

filiais, na determinação da alíquota deverá ser considerado o somatório das 

receitas brutas de todos os estabelecimentos.  
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§ 3º.  Em caso de início de atividade, os valores da receita bruta acumulada 

constante da tabela do Anexo Único desta Lei Complementar devem ser 

proporcionalizados ao número de meses de atividade no período.   

§ 4º. Sobre a receita bruta auferida no mês de apuração incidirá a alíquota 

determinada na forma do caput e dos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, podendo tal 

incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê 
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Gestor do Simples Nacional, sobre a receita recebida no mês, sendo esta opção 

irretratável para todo o anocalendário.   

§ 5º. O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de 

emissão do documento de arrecadação pelo Simples Nacional:   

I. as receitas decorrentes da prestação de serviço nos casos em que o 

imposto seja devido a outro município e não tenha havido retenção do imposto na 

fonte; II. as receitas decorrentes da prestação de serviço nos casos em que o 

imposto seja devido ao Município de Nova Iguaçu e não tenha havido retenção do 

imposto na fonte. III. as receitas decorrentes da prestação de serviço com 

retenção do imposto na fonte.   

§ 6º. A segregação do ISSQN prevista no inciso III do § 5º deste artigo 

somente deverá ser realizada nos seguintes casos:   

I. se o tomador do serviço for eleito pelo Município de Nova Iguaçu como 

substituto ou responsável tributário, obrigado a realizar a retenção do ISSQN na 

fonte; II. se a retenção for realizada por tomador de serviço estabelecido em outro 

município, quando o ISSQN for devido no Município de Nova Iguaçu, na forma 

disposta nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 4º desta Lei Complementar.   

§ 7º. As retenções realizadas em desacordo com o disposto no § 6º deste 

artigo, por serem indevidas, deverão ser desconsideradas e a receita bruta 

adicionada às receitas decorrentes da prestação de serviço com o imposto devido 

no município de Nova Iguaçu, sem retenção do imposto na fonte, na forma dos 

incisos II do § 5º deste artigo.    

§ 8º.  As receitas decorrentes da prestação de serviço em que houver 

retenção do imposto na fonte, segregada na forma do inciso III do § 5º deste 

artigo, quando for o caso, serão tributadas pelos demais tributos incluídos no 

Simples Nacional, excluindo do montante devido pelo regime, o percentual 

correspondente ao ISSQN.   
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§ 9º. As receitas decorrentes da prestação de serviço com o imposto devido 

na sede do prestador ou em outro município sem retenção do imposto na fonte, 
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segregadas na forma dos incisos I e II do § 5º deste artigo, serão deduzidas do 

valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços, nos casos previstos 

nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços prevista no artigo 1º desta Lei 

Complementar e sobre ela será aplicada a alíquota do ISSQN, na forma deste 

artigo.   

§ 10. As ME e EPP que exercerem atividade de locação de bens móveis, 

não prevista na lista de serviços constante do art. 1º da Lei Complementar nº 

10/2003, serão tributadas pelos demais tributos incluídos no Simples Nacional, 

excluindo do montante devido pelo regime, o percentual correspondente ao 

ISSQN.   

§ 11.  Se o valor da receita bruta auferida durante o ano-calendário 

ultrapassar o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo 

número de meses do período de atividade, a parcela de receita que exceder o 

montante assim determinado estará sujeita a alíquota máxima previstas no Anexo 

Único desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas 

de 20% (vinte por cento).”   

ARRECADAÇÃO   

Art. 2º. A apuração e recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer 

natureza das microempresas e das empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional serão feita mediante regime único de arrecadação, na forma da 

Lei Complementar nacional nº 123/2006 e das resoluções do Comitê Gestor do 

Simples Nacional.   

Art. 3º. A inclusão das microempresas e das empresas de pequeno porte 

no Simples Nacional implica no recolhimento mensal do ISSQN, mediante 

documento único de arrecadação, juntamente com os demais impostos e 

contribuições incluídas no regime tributário.   

 

Parágrafo único. Não se inclui no cálculo do Simples Nacional o ISSQN 

que as microempresas e as empresas de pequeno porte tenham a obrigação de 

reter na fonte, na qualidade de substituto ou responsável tributário, em relação ao 

qual será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas não 
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optantes pelo regime tributário.   

Art. 4º. O cálculo do valor do ISSQN devido pela microempresa ou empresa 

de pequeno porte optante pelo Simples Nacional deverá ser efetuado por meio de 

software da Declaração Mensal de Serviço (DMS) e/ou de aplicativo específico do 

sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou, ainda, por meio de sítio 

disponibilizado no endereço eletrônico deste Município.   

Parágrafo único. O documento único de arrecadação para recolhimento do 

valor devido será gerado pelo aplicativo a que se refere o caput deste artigo.   
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Art. 5º. O imposto sobre serviços de qualquer natureza devidos pela 

microempresa e empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, 

deverá ser pago no prazo estabelecido em resolução do Comitê Gestor do 

Simples Nacional.    

§ 1º. Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte possuir 

filiais, o recolhimento do ISSQN dar-se-á por intermédio da matriz.    

§ 2º. O valor do imposto não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á 

incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a 

renda.    

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS   

Art. 6º. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional são obrigadas ao cumprimento das seguintes obrigações 

acessórias:   

I. Emissão de documento fiscal por ocasião da prestação de serviço; II. 

Manutenção e registro de Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais; III. 

Entrega de Declaração Mensal de Serviços; IV. Realizar a inscrição cadastral, 

previamente ao início das atividades;   

V. Comunicar a alteração dos dados cadastrais, assim como o 

encerramento das atividades; VI. Atender a convocação para a realização de 

recadastramento; VII. Manter em boa ordem e guarda os documentos que 
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fundamentaram a apuração do imposto, enquanto não decorrido o prazo 

decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes; VIII. 

Manter e escriturar o livro-caixa com toda movimentação financeira e bancária.   

§ 1º. O disposto no inciso II do caput deste artigo aplica-se somente aos 

estabelecimentos gráficos para registro dos impressos que confeccionar para 

terceiros ou para uso próprio;   

§ 2º. As espécies e os modelos de documento fiscal previsto no inciso I do 

caput deste artigo serão os definidos em regulamento.   

§ 3º. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão fazer 

constar no corpo do documento fiscal, por elas emitidos, ou em campo específico 

destinado às informações complementares do documento, por qualquer meio 

gráfico indelével, as expressões:   
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I. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES 

NACIONAL"; e II. "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS".   

§ 4º. A Declaração Mensal de Serviços, prevista no inciso III do caput deste 

artigo, servirá para a escrituração de informações relativas às operações de 

prestação de serviços e ao seguinte:   

I. Registro mensal de todos os serviços prestados, tomados ou 

intermediados, acobertados ou não por documento fiscal, independentemente da 

incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza; II. apuração do valor 

do imposto a recolher, se for o caso; III. Informação dos documentos fiscais 

emitidos, cancelados e/ou extraviados.   

§ 5º. O regulamento estabelecerá os dados a serem informados, os prazos 

e a forma de entrega das informações na Declaração Mensal de Serviços, 

podendo dispor ainda, sobre os casos de dispensa do cumprimento da obrigação 

acessória estabelecida neste artigo.   

Art. 7º. O empreendedor individual a que se refere o artigo 26, § 1º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, com receita bruta acumulada no ano calendário 
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anterior de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais):   

I. poderá optar por fornecer nota fiscal avulsa obtida na Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças deste Município, na forma definida em 

regulamento; II. fará a comprovação da receita  bruta, mediante apresentação do 

registro de vendas ou de prestação de serviços, ou de escrituração fiscal 

simplificada, nos termos do regulamento, hipótese em que o empreendedor 

individual fica dispensado da emissão do respectivo documento fiscal.   

Art. 8º. Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ser 

excluída do Simples Nacional ficará obrigada ao cumprimento das obrigações 

tributárias pertinentes ao seu novo regime de recolhimento, nos termos da 

legislação tributária deste Município.   

CADASTRO UNIFICADO DO MUNICÍPIO   

Art. 9º. O cadastramento, a alteração cadastral e a baixa de ME e EPP 

optante pelo Simples Nacional neste Município, observará ao disposto nesta 

seção.   

Art. 10. Os diversos cadastros existentes no município deverão ser 

unificados e deverá haver um único processo de registro e de legalização de 

empresários e de pessoas jurídicas no Município.   
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Art. 11. Os requisitos de controle de ocupação urbana, segurança sanitária, 

metrologia e controle ambiental, para os fins de registro e legalização de 

empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e 

uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas.    

§ 1º.  Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 

empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de 

funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do 

estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco 

compatível com esse procedimento.   

§ 2º.  O Regulamento definirá as atividades cujo grau de risco seja 
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considerado alto e que exigirão vistoria prévia.    

Art. 12. Na constituição de microempresa e empresa de pequeno porte 

será emitido Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início da 

operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro.   

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica nos casos 

em que o grau de risco da atividade seja considerado alto.    

Art. 13. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções 

(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas, ocorrerá 

independentemente da regularidade de obrigações tributárias principais ou 

acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de 

empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, 

dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o 

ato de extinção.    

Art. 14. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na 

abertura e fechamento de empresas no Município:    

I. excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos 

adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas; II. 

documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde será instalada 

a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do endereço 

indicado; III. comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou 

pessoas jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito 

para deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como 

para autenticação de instrumento de escrituração.   

Art. 15. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza 

documental ou formal, restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na 

abertura e fechamento de empresas no Município, que exceda o  
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estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, 

alteração ou baixa da empresa.   
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Art. 16. O responsável pela administração tributária do Município deverá 

articular-se com os demais representantes de órgãos que mantenham cadastro 

no Município para buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, 

de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo.   

Art. 17.  As microempresas e as empresas de pequeno porte que se 

encontrem sem movimento há mais de 03 (três) anos poderão dar baixa nos 

registros cadastrais, independentemente do pagamento de débitos tributários, 

taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações 

nesses períodos.   

§ 1º.  Os órgãos do município terão o prazo de 60 (sessenta) dias para 

efetivar a baixa cadastral das microempresas e as empresas de pequeno porte, 

nos respectivos cadastros, contados da entrada do pedido.   

§ 2º.  Ultrapassado o prazo previsto no § 1º deste artigo sem manifestação 

do órgão competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e 

as das empresas de pequeno porte.   

§ 3º.  A baixa, na hipótese prevista neste artigo ou nos demais casos em 

que venha a ser efetivada, inclusive naquele a que se refere o artigo 13 desta Lei 

Complementar, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta 

de recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo 

ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas 

microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou 

administradores, reputando-se como solidariamente responsáveis, em qualquer 

das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os administradores 

do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou em períodos 

posteriores.   

§ 4º.  Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis pelos 

tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive 

multa de mora ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora.   

PARCELAMENTO DE DÉBITOS   

Art. 18.  Será concedido, para ingresso de microempresas e empresas de 
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pequeno porte no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123/2006, parcelamento, em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e 

sucessivas, dos débitos relativos ao ISSQN de sua responsabilidade e de seu 

titular ou sócio, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2007.    

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA 

IGUAÇU GABINETE DO PREFEITO    

§ 1º.  O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100,00 (cem reais), 

considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Municipal.   

§ 2º.  Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida  

ativa.   

§ 3º.  O parcelamento será requerido ao órgão responsável pela 

administração tributaria municipal.   

§ 4º. Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para 

parcelamento de tributos municipais.    

MULTA   

Art. 19.  A falta de comunicação à Receita Federal do Brasil, quando 

obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos 

determinados na Lei Complementar nacional nº 123/2006, sujeitará a pessoa 

jurídica a multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e 

contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que 

anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos 

reais), insuscetível de redução.   

Parágrafo único. A imposição das multas de que trata o caput deste artigo 

não exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em 

relação à declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota fiscal 

em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o 

titular ou sócio da pessoa jurídica.    

DISPOSIÇÕES GERAIS   

Art. 20. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do 

Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os 
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efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas 

jurídicas.   

Art. 21. Aplica-se subsidiariamente ao disposto nesta Lei, as normas da Lei 

Complementar nº 123/2005 e das Resoluções do Comitê Gestor do Simples 

Nacional.   

Art. 22. O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a editar 

norma regulamentando os dispositivos desta Lei Complementar, podendo delegar 

a competência para o titular da Secretaria de Economia e Finanças – SEMEF.   

Art. 23. Ficam expressamente revogadas, as estimativas do ISSQN cujo 

valor do imposto a pagar seja maior que o limite estabelecido no artigo 7º-D da Lei 

Complementar nº 010/2003 e o contribuinte seja microempresa optante pelo 

Simples Nacional na forma da Resolução nº 04/2007 do CGSN.  
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Parágrafo único. Ficam revogados a demais disposições em contrário.   

Art. 24. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.     

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, 01 de fevereiro de 2008.      

LINDBERG FARIAS 

 Prefeito                                
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ANEXO 4-LEI 4.366 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 

“DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE 

NOVA IGUAÇU E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Autor: Prefeito Municipal 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, POR SEUS 

REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art.1º - O Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº 

2.388/93, órgão colegiado, deliberativo permanente e paritário, responsável pelo 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da política de saúde e das 

ações do Fundo Municipal de Saúde.  

Art.2º - Ao Conselho Municipal de Saúde compete: 

 I - Acompanhar a organização dos serviços de saúde em consonância com 

a Política de Saúde Nacional, Estadual e Municipal;  

II - Implementar a mobilização e articulação contínua da sociedade, na 

defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS;  

III - Discutir e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes 

apontadaspelas  Conferências de Saúde;  

IV - Participar da formulação e controle da execução da política de saúde, 

incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros e propor estratégias para 

sua aplicação; 

 V - Participar da elaboração do plano municipal de saúde e sobre ele 

deliberar, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade 

organizacional dos serviços;  

VI - Estabelecer procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, 

articulando-se com os demais colegiados, de Assistência Social, Meio Ambiente, 

Educação, Trabalho, Agricultura, Idosos, Criança e Adolescente e outros; VII - 

Participar e aprovar a revisão periódica do plano municipal de saúde; VIII - 

Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem 

encaminhados ao Poder Executivo, propor a adoção de critérios definidores de 
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qualidade e resolubilidade, atualizando-os em face do processo de incorporação 

dos avanços científicos e tecnológicos, na área da Saúde; 

 IX - Aprovar critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de 

unidades prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS, tendo em vista o 

direito ao acesso universal,as ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde em todos os níveis de complexidade dos serviços, sob as diretrizes da 

hierarquização e regionalização da oferta e demanda de serviços, conforme o 

princípio da equidade;  

X - Avaliar periodicamente a organização dos serviços de saúde, emitindo 

recomendações para o seu aprimoramento; 

 XI - Avaliar e deliberar sobre contratos e convênios, conforme as diretrizes 

do Sistema único de Saúde;  

XII - Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as 

metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sempre 

observando o princípio do processo de planejamento e orçamento e o contido 

naLei nº  8.080, de 19 de setembro de 1990, Decreto  Nº 7.508, de 28 de junho de 

2011 e Lei  complementar 141 de 13 de janeiro de 2012;  

XIII - Propor critérios para programação e execução financeira e 

orçamentária do Fundo de Saúde e acompanhar a movimentação e destinação 

dos recursos; 

 XIV - Fiscalizar os gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de 

recurso próprios da Saúde e os transferido pela União e Estado;  

XV - Analisar e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e 

informações financeiras;  

XVI - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços 

de saúde encaminhando aos demais órgãos de controle, seu parecer e suas 

recomendações; XVII - Encaminhar e responder as consultas sobre assuntos 

pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recurso a 

respeito de deliberações, nas suas respectivas instâncias; XVIII - Participar da 

organização da Conferência Municipal de Saúde de quatro em quatro anos e das 

Conferências temáticas em prazos determinados, convocada pelo Poder 
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Executivo ou, extraordinariamente por sua iniciativa e participar conjuntamente 

com o Poder Público da comissão organizadora; 

 XIX - Estimular a articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde e 

entidades governamentais e privadas, visando à promoção da Saúde; 

 XX - Estimular, apoiar e promover Seminários, Congressos, Encontros, 

estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao 

desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS);  

XXI – Desenvolver ações de informação, educação e comunicação em 

saúde e divulgar as funções e competências do Conselho de saúde, seus 

trabalhos e decisões, incluindo agendas, datas e local das reuniões; 

 XXII – Apoiar e promover a educação para o controle social, constando do 

conteúdo programático os fundamentos teóricos da saúde, a situação 

epidemiológica, a organização do SUS, a situação de funcionamento dos serviços 

do SUS, as políticas de saúde, orçamento e financiamento; 

 XXIII – Participar, avaliar e propor a política de Recursos Humanos do 

SUS Municipal; 

 XXIV – Acompanhar a implementação das deliberações das plenárias do 

conselho de saúde. Art.3º - O Conselho Municipal de Saúde será formando por 24 

(vinte e quatro) membros titulares, distribuídos paritariamente pelos usuários dos 

serviços de saúde, Associações representativas da sociedade local, Poder 

Público e prestadores de serviços de saúde, representação dos trabalhadores de 

saúde e Conselhos Profissionais, ficando composto da seguinte forma:  

I – A representação dos usuários será formada por 50% (cinquenta por 

cento) dos membros assim distribuídos: a) 02 (dois) membros indicados por 

entidades e instituições de moradores representativos da Sociedade civil; com 

sede no município; b) 02 (dois) membros indicados por entidades Sindicais de 

trabalhadores urbanos e/ou rurais, fora da área da Saúde, com sede no Município; 

c) 02 (dois) membros indicados por entidades filantrópicas não prestadoras de 

serviços ao SUS com sede no município, sendo uma representativa de portadores 

de patologia e/ou necessidades especiais; d) 02 (dois) membrosrepresentantes 

de Instituição formadoras de  Profissionais de Saúde; e) 02 (dois) membros de 
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Conselhos profissionais e/ou Associação de classe fora da área de saúde; f) 02 

(dois) membros indicado por entidades de mulheres com sede no município. 

 II – A representação do governo, de prestadores de serviços conveniados 

ao SUS, ou sem fins lucrativos, será formada por 25% dos membros, assim 

distribuída: a) 05 (cinco) membros da gestão da saúde, indicados pela Secretaria 

Municipal de Saúde; b) 01 (um) membro dos prestadores de serviços privados ou 

sem fins lucrativos contratados pelo SUS, indicados por fórum próprio;  

III – A representação dos trabalhadores da saúde será formada por 25% 

(vinte e cinco por cento) dos membros assim distribuídos: a) 02 (dois) membros 

indicados pelos Sindicatos de trabalhadores da saúde com atuação, sede e/ou 

sub-sede no município e escolhidos em fórum próprio; b) 04 (quatro) membros 

indicados entre associações de profissionais e/ou conselhos de classe com 

atuação na saúde com sede no município; Parágrafo Único- As Entidades de 

representação de usuários e de profissionais de Saúdecomponentes do Conselho 

Municipal de Saúde deverão comprovar seu regular funcionamento na cidade.  

Art.4º - O Poder Executivo Municipal, emitirá Decreto publicado em Diário 

Oficial da municipalidade, convocando as entidades e instituições mencionadas 

no Art.3º, para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da publicação 

desta Lei habilitem-se a participar da composição do Conselho Municipal de 

Saúde; §1º-O Conselho Municipal de Saúde tem seu mandato de 03 (três) anos 

permitida à recondução, e sua composição será realizada por eleição entre seus 

pares em reunião amplamente divulgada especificamente convocada, conforme o 

prazo estabelecido no caput do Artigo 4º desta Lei; §2º - As indicações das 

representações serão decisões autônomas de cada entidade relacionada no 

artigo 3º desta Lei; §3º - A composição do Conselho Municipal de Saúde poderá 

ter até 03 (três) entidades suplentes para cada segmento para eventuais 

substituições em casos de ausências em reuniões a serem reguladas em 

Regimento Interno do Conselho. Art.5º - O Conselho Municipal de Saúde elegerá 

seu Presidente e demais comissões em reunião específica e amplamente 

convocada, e seus critérios estabelecido em Regimento Interno, cabendo a este 

os atos inerentes ao funcionamento do colegiado; §1º O Secretário Executivo do 

Conselho é de livre indicação do Poder Executivo, inclusive, podendo ser 
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substituído mesmo no decorrer de seu mandato e, se membro do Conselho, este 

deverá renunciar ao mandato cabendo à entidade de sua representação indicar 

seu substituto; 

§2º - O Conselho deliberará sobre seu Regimento Interno, definindo, 

explicitamente regras para seu funcionamento administrativo, bem como as 

prioridades de atuação. Art. 6º - O exercício das funções de membro do Conselho 

Municipal de Saúde é considerado de relevância pública. Art.7º - O Governo 

Municipal garantirá estrutura material e de pessoal para o pleno funcionamento do 

Conselho Municipal de Saúde e, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, lhe 

proverá com orçamento próprio destinado a verba de representação e 

sustentação. Parágrafo Único - Todos os atos e eventos inerentes ao Conselho 

Municipal de Saúde deverão ser encaminhados a Subsecretaria dos Conselhos 

Municipais para publicação e participação em sua organização. 

Art.8 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para 

custeio das despesas de reestruturação e de funcionamento do Conselho 

Municipal de Saúde. 

Art.9 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA  

Prefeito 
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ANEXO 5: RELAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DO 

ESTUDO 

 

Prefeito(a) Partido Data inicial do 

mandato

Data final do 

mandato

Condição de 

eleição

Altamir Gomes Moreira PDT 01/01/1993 31/12/1996 Prefeito eleito

01/01/1997 31/12/2000 Prefeito eleito

01/01/2001 04/04/2002 Prefeito reeleito

Mário Pereira Marques Filho PMDB 05/04/2002 31/12/2004 Vice-prefeito eleito

01/01/2005 21/12/2008 Prefeito eleito

01/01/2009 30/03/2010 Prefeito reeleito

Sheila Gama PDT 31/03/2010 31/12/2012 Vice-prefeita eleita

Nelson Roberto Bornier de 

Oliveira

PMDB 01/01/2013 ... Prefeito eleito

Nelson Roberto Bornier de 

Oliveira

PSDB

Lindberg Farias PT

 

Fonte: Wikipédia: acesso em: 02/02/2016. 
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ANEXO 6 

PESQUISA DOC
UMENTAL DE A
TAS DE REUNIÕ
ES DO CMS NO
VA IGUAÇU 

                

DATA GESTOR -
 Prefeito 

REUNIÕES-PAUTAS, 
BREVE DESCRIÇÃO 

DO CONTEÚDO 

TEMÁTICA ATORES ENVOLVIDOS. 

Categ. Categ. Categ. Atores - protag. Atores - protag. Atores - prota
g. 

1993                 

30.06.1993 ALTAMIR 
GOMES 

Regimento interno do C
MS . Funcionamento de
 SEMONI . Fechamento
 do HGNI . Implementa
ção do consórcio baixa
da. 

GES SSA GES USU TRA GOV 

07.07.1993 ALTAMIR 
GOMES 

Conferência Municipal 
de Saúde . Nomeação 
e atribuições do preside
nte do conselho . Discu
ssão do papel do secret
ário no CMS . Contrato 
de trabalho de agentes 
de endemias . Impleme
ntação de Plano Munici
pal de Saúde . 

PPO PLA GES USU TRA USU 

1994                 

13.01.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Gerência do Fundo Mu
nicipal de Saúde . Dota
ção orçamentária . GES PLA   GOV GOV   
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19.01.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Participação do CMS n
a gestão . Conferência 
Municipal de Saúde .  PPO GES   USU USU   

23.01.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Hemodiálise . Transferê
ncia de funcionários do 
Hospital da Posse . CUI SSA   GOV USU   

02.02.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Conferência municipal 
de saúde . Instalação d
e comissão de fiscaliza
ção .  

GES PLA   USU USU   

19.02.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Crise no Hospital da Po
sse . Devolução do hos
pital para o governo fed
eral . Proposta de regi
mento da  2a Conferên
cia municipal de saúde 
. 

SSA GES PPO GOV GOV   

02.03.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Cobrança do governo d
a formalização do proje
to Cáritas. AIN     GOV USU   

16.03.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Projeto Cáritas . Confer
ência Municipal de Saú
de .  AIN IMS   USU USU   
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  ALTAMIR 
GOMES 

Posicionamento do CM
S diante da ausência d
o poder público . Rede 
Cáritas . 

PPO AIN   USU USU   

20.04.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Debate sobre Projeto C
áritas : governo defend
e como prioridade unid
ades mistas de saúde ; 
usuários defendem a re
abertura dos mini-posto
s de saúde . 

AIN SSA   USU GOV   

04.05.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Organograma da secret
aria de saúde . Distritali
zação sanitária . GES PLA   GOV GOV   

18.05.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Sindicância e fiscalizaç
ão na rede conveniada 
. Conselheiros debatem
 sobre Projeto médico d
e família . 

SSP SSA   USU     

07.06.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Projeto médico de famíl
ia . Ambulatórios de alt
a resolutividade .  CUI SSA   GOV USU   

01.06.1994 ALTAMIR 
GOMES 

Problema no setor de e
mergência do Hospital I
guaçu . Convênio entre 
a Golden Cross e a pref
eitura para aquisição d
e ônibus de consultório 
médico . Aumento da m
ortalidade no Hospital I

SSA AIN CUI GOV TRA USU 
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guaçu . Usuários defen
dem a necessidade de 
um Plano Municipal de 
Saúde.  

1995                 

  ALTAMIR 
GOMES 

NÃO FOI ENCONTRA
DO REGISTRO DE AT
A             

1996                 

20.05.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Conferência Municipal 
de Saúde . Implantação
 do SUS no município . GES GES   USU GOV   

27.02.1996 ALTAMIR 
GOMES 

 

GES     GOV USU   

06 .05.1996 ALTAMIR 
GOMES 

3a Conferência Municip
al de Saúde . Tratamen
to de doentes renais e 
portadores de cancêr . 

GES CUI   USU GOV   

03.01.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Mudança de local de re
união do CMS . Parceri
a com MAB para definiç
ão de locais de atendim
ento da unidade móvel 
. 

GES AIN   USU USU   
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10.01.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Unidade móvel de saúd
e . Atendimento nas co
munidades . CUI AIN   GOV USU   

17.01.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Operacionalização da u
nidade móvel de saúde 
. Preocupação com os 
postos e mini postos de
 saúde abandonados . 

CUI SSA   USU USU   

20.03.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Mudança de local de re
união . Programa de hi
pertensão arterial e Dia
betes . 

GES CUI   USU GOV   

19.08.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Transferência de local d
e unidade de saúde . Di
scussão sobre interferê
ncia política nas unidad
es de saúde . 

GES POL   USU USU   

10.01.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Cerimônia de posse do 
CMS . 

GES     USU     

07.02.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Funcionamento do Hos
pital da Posse . 

SSA     USU     
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17.01.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Questionamento de rep
resentantes do MAB so
bre funcionamento da u
nidade móvel de saúde 
. Abandono de postos e
 mini potos de saúde . 

PPO SSA 

 

  

 

USU     

24.01.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Formação de comissão
 para acompanhamento
 de convênios . Importâ
ncia do Plano Municipal
 de Saúde .  

PLA GES   USU     

25.03.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Periodicidade de reuniõ
es do conselho . 

GES     USU     

15.04.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Reativação de unidade
s próprias . Regimento i
nterno do CMS . SSA GES   GOV USU   

06.03.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Normatização do  Fund
o Municipal de Saúde . 
Teto de serviços da red
e conveniada . 

GES SSA   USU USU   

06.05.1996 ALTAMIR 
GOMES 

3a  Conferência munici
pal de saúde . Reclama
ção dos usuários em rel
ação a rede conveniad
a . 

GES PPO   GOV     
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05.08.1996 ALTAMIR 
GOMES 

Projeto baixada viva . O
peracionalização do SI
A \ SU . AIN FIN   GOV USU   

1997                 

06.11.1997 NELSON 
BORNIER 

Organização da 5 a Co
nferência Municipal de 
Saúde .Debate sobre a 
implantação do projeto 
médico de família profe
rida pelo secretário . 

GES CUI   GOV     

23.06.1997 NELSON 
BORNIER 

Secretário apresenta ár
eas visitadas e eleitas p
elo MAB para serem im
plementadas o PSF . D
ebate sobre formação d
e equipes e unidades d
e referência . Os agent
es contratados serão c
usteados pelo Program
a Comunidade Solidári
a . 

SSA PPO GES GOV USU   

02.06.1997 NELSON 
BORNIER 

Cessão de espaço da p
aróquia de Genenciano
 pelo padre local para f
uncionamento de Posto
 de Saúde.Visita de con
selheiros às unidades d
e saúde . Debate sobre
 forma de cessão de es
paços de associação d
e moradores para funci
onamento de postos . I
mplementação do Prog
rama Saúde da Família
 através da participação

AIN/ PP
O 

AIN/ PP
O 

SSA USU USU   
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 de agentes de saúde . 

05.05.1997 NELSON 
BORNIER 

Plano municipal de saú
de.Secretário de saúde 
fala sobre o atual funcio
namento de 17 mini-po
stos .Conselheira repre
sentante do Cáritas fala
 sobre a necessidade d
e se criar conselho da c
idade e ouvir o que a p
opulação deseja . 

SSA PPO   GOV USU   

05.05.1997 NELSON 
BORNIER 

Discussão sobre munici
palização do Hospital d
a Posse . As reivindicaç
ões sobre saneamento 
das associações de mo
radores  passaram a se
r levadas ao conselho v
ia MAB . 

SSA PPO   GOV USU   

06.01.1997 NELSON 
BORNIER 

Recuperação do model
o PESB priorizando as 
unidades mistas e mini 
postos ;com a participa
ção da comunidade .Pr
efeito participa da reuni
ão falando sobre a dific
uldade de recursos e cit
a FMS . Conselheiros q
uestionam gestão do F
MS . 

SSA GES PPO USU USU USU 
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18.03.1997 NELSON 
BORNIER 

Secretário fez apelo ao 
MAB para solucionar co
nflitos entre admnistrad
ores das unidades e as
sociação de moradores
 em postos funcionando
 em espaços comunitári
os . 

CMG PPO   GOV     

06.10.1997 NELSON 
BORNIER 

Conferência Municipal 
de Saúde .Orçamento 
municipal . Plano munic
ipal de saúde . 

PLA GES   GOV     

03.02.1997 NELSON 
BORNIER 

Unidades mistas.Contr
atação de funcionários 
e terceirização .Mini-po
stos e ambulâncias . 

SSA GES CUI USU     

27.02.1997 NELSON 
BORNIER 

Gestão plena da Atenç
ão Básica .CIB .Orçam
ento .  PLA GES   USU     

31.03.1997 NELSON 
BORNIER 

Reforma e transferênci
a de unidades de saúd
e .Debate sobre implem
entação de REFORSU
S e Baixada Viva . 

SSA GES   USU     

03.03.1997 NELSON 
BORNIER 

Necessidade de central
 de ambulâncias . 

SSA     USU     
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31.03.1997 NELSON 
BORNIER 

Recuperação das unida
des de saúde .Capacita
ção de conselheiros . 

GES GES   GOV USU   

02.10.1997 NELSON 
BORNIER 

Aprovação de emendas
 destinadas a saneame
nto de Vila de Cava e G
enenciano. 

AIN     GOV     

06.10.1997 NELSON 
BORNIER 

Plano municipal de saú
de  e Plano Baixada . 

GES AIN   GOV     

03.11.1997 NELSON 
BORNIER 

Implementação do Proj
eto Médico de Família . 

GES CUI   GOV     

01.12.1997 NELSON 
BORNIER 

Representatividade do 
setor privado de saúde 
.Funcionamento de uni
dades mistas . 

GES CUI   GOV     

1998                 

05.01.1998 NELSON 
BORNIER 

Atuação prioritária na r
ede básica com reestru
turação das unidades e
xistentes . 

PLA     USU     

27.02.1998 NELSON 
BORNIER 

Modelo de gestão e ha
bilitação do município j
unto a CiB . GES     USU     
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02.03.1998 NELSON 
BORNIER 

Avaliação de hospitais 
conveniados como Hos
pital Miguel Couto ,Hos
pital Samaritano ;e rabe
rtura dos mesmos . Ver
bas de combate à deng
ue . 

SSP FIN   USU USU   

09.03.1998 NELSON 
BORNIER 

Verbas para endemias .
Questionamento de con
selheiro representante 
sindical  quanto a orige
m do pagamento de mé
dico de família e agente
s de saúde. 

FIN GES   TRA USU   

20.03.1999 NELSON 
BORNIER 

Aquisição de ambulânci
a utilizando emenda pa
rlamentar . SSA GES   GOV     

07.12.1998 NELSON 
BORNIER 

Modo de escolha dos c
oordenadores das unid
ades mistas . CMG     USU     

07.10.1998 NELSON 
BORNIER 

Pré Conferência e regi
mento interno . 

GES GES   USU usu   

09.11.1998 NELSON 
BORNIER 

Utilização da verba do 
FMS . 

GES     GOV     
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01.06.1998 NELSON 
BORNIER 

Questionamento sobre 
a implantação de posto 
de saúde da família em
 um CIEP . 

CMG     USU     

05.01.1998 NELSON 
BORNIER 

Manutenção do Progra
ma de Hanseníase e tu
berculose nas unidades
 básicas de saúde . 

CUI     GOV     

05.04.1998 NELSON 
BORNIER 

Necessidades de ambu
lâncias e medicamento
s . CUI     GOV     

01.06.1998 NELSON 
BORNIER 

Conselheiro reclama qu
e o posto ao invés de ir 
à casa das pessoas , fi
ca distribuindo número 
para atendimento . Con
selheiro enfatiza que vi
sita médica é o que dife
rencia o médico de fam
ília . 

CMG CUI   USU USU   

02.07.1998 NELSON 
BORNIER 

Conselho gestor da  uni
dade mista Patrícia Mar
inho . PPO     USU USU   

03.08.1998 NELSON 
BORNIER 

Plano estratégico para 
a cidade  e denúncia de
 ex-coordenadora do po
sto sobre a influência d
e vereador no posto . 

GES CMG   USU USU   
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09.03.1998 NELSON 
BORNIER 

Modelo de gestão plen
a e explanação sobre c
omo será pago médico 
de família . 

GES     GOV USU   

16.03.10998 NELSON 
BORNIER 

Licitação para o combat
e à dengue e terceiriza
ção do serviço . GES SSA   TRAB USU   

1999                 

08.02.1999 Nelson Bo
rnier 

Visita de comissão de fi
scalização aos postos d
e saúde . Programa de 
Saúde da família , mod
o de contratação de fun
cionários . 

PPO GES   TRAB USU   

01.03.1999 Nelson Bo
rnier 

Invasão de ratos em M
oquetá , discussão sobr
e forma de nomeação d
e administradores dos 
postos com cunho eleit
oreiro . 

CUI CMG   USU GOV   

20.04.1999 Nelson Bo
rnier 

Comissão de fiscalizaç
ão dos postos , discuss
ão  sobre coronelismo 
e presença de vereador
es nos postos . 

PPO POL   USU TRAB   

05.09.1999 Nelson Bo
rnier 

Municipalização do Hos
pital da  Posse . Gerên
cia do FMS . GES GES   USU     
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03.05.1999 Nelson Bo
rnier 

Municipalização do Hos
pital da  Posse . Projeto
 Baixada Viva . GES AIN   USU     

18.06.1999 Nelson Bo
rnier 

Plenária do conselho e
stadual de saúde . 

GES     USU     

30.06.1999 Nelson Bo
rnier 

Aprovação das contas 
do município pelo cons
elho antes de encaminh
ar ao Tribunal de Conta
s . Aquisição de unidad
e móvel por emenda pa
rlamentar . 

GES SSA CUI GOV USU   

02.08.99 Nelson Bo
rnier 

Fundo Municipal e Saú
de . Comissão fiscaliza
dora .Consórcio da baix
ada . Conferência muni
cipal de saúde . 

GES AIN GES GOV USU   

06.12.1999 Nelson Bo
rnier 

V Conferência de saúd
e . Reclamação do post
o de Cabuçu,  por funci
onar junto com subpref
eitura e fabricação de 
manilha . 

GES CMG   USU     

2000                 

19.06.2000 Nelson Bo
rnier 

Questões da saúde co
m emancipação de Mes
quita . Dificuldades na c
ampanha de vacinação 
em Miguel Couto . 

CUI SSA         
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05.06.2000 Nelson Bo
rnier 

Meningite . Distribuição
 de leite . Participação 
de membro do CMS  N
O Conselho municipal d
e Assistência Social . 

CUI SSA PPO GOV TRAB   

08.05.2000 Nelson Bo
rnier 

Consórcio .Regimento i
nterno .Meningite . 

GES CUI   TRAB USU   

18.05.2000 Nelson Bo
rnier 

Capacitação dos Conse
lheiros . 

GES     USU     

03.04.2000 Nelson Bo
rnier 

Consórcio de saúde .Fe
bre amarela . Dengue . 

GES CUI   USU GOV   

20.03.2000 Nelson Bo
rnier 

Fiscalização e interferê
ncia de vereadores na  
distribuição de leite .Pr
ograma de desnutrição 
.  

POL CUI   USU TRAB   

28.02.2000 Nelson Bo
rnier 

Credenciamento do cen
tro de medicina nuclear
 . SSP     USU     
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06.07.2000 NELSON 
BORNIER 

Suspeita de caso de fe
bre amarela . Falta de  
materiais na Polclínica .
 Implantação de consel
ho gestor . 

CUI SSA GES USU GOV   

04.09.2000 NELSON 
BORNIER 

Programa de tuberculo
se . Credenciamento do
 centro de medicina nuc
lear . 

CUI SSP   GOV GOV USU 

09.10.2000 NELSON 
BORNIER 

Rede conveniada . Con
selho Comunitário de S
aúde . SSP PPO   USU USU USU 

06.11.2000 NELSON 
BORNIER 

Conferência Nacional d
e Saúde . Solicitação d
e seguranças para as u
nidades de saúde . 

GES GES   USU USU   

02.08.2000 NELSON 
BORNIER 

Esclarecimento sobre a
 distribuição de leite na 
unidade de saúde . Cas
os de suspeita de febre
 amarela . 

CMG CUI   USU USU   

04.12.2000 NELSON 
BORNIER 

Implantação de equipes
 de saúde da família e l
ocais de implantação . SSA CUI   USU USU   
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28.02.2000 NELSON 
BORNIER 

Denúncias de postos d
e saúde . Dificuldades 
nas unidades mistas . PPO SSA   USU USU   

2001                 

04.07.2001 NELSON 
BORNIER 

Hospital da Posse . Ca
sos de meningite  e lept
ospirose na Grama . SSA CUI   USU     

17.01.2001 NELSON 
BORNIER 

Consórcio intermunicip
al de saúde  e controle 
social . GES PPO   USU USU   

08.01.2001 NELSON 
BORNIER 

Calendário de  reuniões
 .Consórcios intermunic
ipais . GES AIN   USU USU   

08.08.2001 NELSON 
BORNIER 

PAD no Hospital da Po
sse . 

CUI     USU     

27.08.2001 NELSON 
BORNIER 

Regimento interno . Co
nferência Municipal de 
Vigilância Sanitária . GES GES   GOV     
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05.09.2001 NELSON 
BORNIER 

PAD no Hospital da Po
sse . 

CUI     GOV     

09.11.2001 NELSON 
BORNIER 

Plano Municipal de Saú
de . 

GES     USU USU   

03.10.2001 NELSON 
BORNIER 

Falta de oxigênio na uni
dade de emergência . P
recariedade na distribui
ção de medicamentos d
e programas . 

SSA CUI   USU     

07.11.2001 NELSON 
BORNIER 

Cessão de ônibus da s
aúde  para Fundação d
e Nova Iguaçu (FENIG)
 . Explicações sobre a c
ompra de ratos por part
e da prefeitura . 

SSA PPO   GOV USU   

09.11.2001 NELSON 
BORNIER 

Aprovação do plano mu
nicipal de saúde . 

GES     USU     

07.03.2001 NELSON 
BORNIER 

PAD : usuários questio
nam sobre funcioname
nto . CUI PPO   USU     



147 

 

 

07.01.2001 NELSON 
BORNIER 

CISBAF : questioname
ntos sobre a forma de c
ontrato . Usuário repres
entante da Cáritas fala 
em nome do Bispo Do
m Werner colocando o 
centro de direitos huma
nos a disposição de qu
estões jurídicas do con
selho . 

GES CIN   USU USU   

12.12.2001 NELSON 
BORNIER 

Municipalização do HG
NI : consórcio ou gestã
o municipal . GES GES   USU USU   

07.08.2001 NELSON 
BORNIER 

Modificações do regime
nto interno . 

GES     USU     

04.07.2001 NELSON 
BORNIER 

 Funcionamento do HG
NI como  referência reg
ional . GES     USU USU   

2002                 

09.01.2002 NELSON 
BORNIER 

Prestação de contas de
 2001 . CISBAF . GES GES         

06.03.2002 NELSON 
BORNIER 

Ausência de reunião e
m fevereiro devido a fal
ta de quórum . Relatóri
o de gestão . 

GES     USU GOV   
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08.05.2002 NELSON 
BORNIER 

Bolsa alimentação . Ins
erção de saúde bucal n
o programa de saúde d
a família . 

AIN GES   GOV USU   

05.06.2002 NELSON 
BORNIER 

Necessidade oficializaç
ão de representantes d
e entidades e ausência 
dos mesmos nas reuniõ
es ,dificultando assim  
a continuidade das reu
niões . 

CMG     USU USU   

2003                 

13.03.2003 MARIO M
ARQUES 

Contratação de agente
s de saúde . Orçament
o do conselho . GES GES   USU     

10.04.2003 MARIO M
ARQUES 

Participação do conselh
o na formulação de pla
nos e metas de DST\AI
DS . 

GES     USU USU   

14.05.2003 MARIO M
ARQUES 

Descentralização do pr
ograma de tuberculose 
. Questionamentos sobr
e a capacitação em fun
cionários cooperativado
s . 

CUI PLA   USU USU   

03.07.2003 MARIO M
ARQUES 

Ausência de equipame
ntos nas unidades mist
as . SSA     USU     

30.07.2003 MARIO M
ARQUES 

Posse de novos consel
heiros . 

GES     USU     
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07.08.2003 MARIO M
ARQUES 

Presença de vereadore
s na reunião do CMS . 
Ocupação de cargos de
 confiança nas unidade
s . 

GES CMG   USU GOV   

09.09.2003 MARIO M
ARQUES 

Conselheiros questiona
m a contratação de red
e conveniada . SSP PPO   USU USU   

02.10.2003 MARIO M
ARQUES 

PSF . Projeto CISBAF . 

CUI GES   USU GOV   

06.11.2003 Mario Mar
ques 

PROESF . Discussão s
obre a prévia aprovaçã
o de projetos pelo CMS
 . 

PPO CMG   USU USU   

06.12.2003 Mario Mar
ques 

Usuários questionam a 
expansão e funcioname
nto do PSF .  Discussã
o sobre a participação 
do  CMS na elaboração
 do PROESF . 

CMG CMG   USU USU   

04.12.2003 Mario Mar
ques 

PSF : CMS questiona o
 número de famílias ca
dastradas e a legalidad
e da contratação . 

CUI CMG CMG USU USU   

2004                 
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02.02.2004 Mario Mar
ques 

PROESF. CAPS . SAM
U . Fechamento da clíni
ca conveniada , questio
namento sobre  as unid
ades de PSF já instalad
as na Palhada e Riachã
o . 

PLA CUI CMG USU USU   

18.03.2004 Mario Mar
ques 

Concurso público muni
cipal . 

GES           

15.04.2004 Mario Mar
ques 

Funcionamento do SA
MU . 

SSA       USU   

2005                 

17.03.2005 LINDBER
GLINDBE
RG 

Necessidade de criaçã
o de conselho gestor n
as unidades de saúde PPO     USU USU   

28.04.2005 LINDBER
GLINDBE
RG 

Conselho gestor nas un
idades de saúde ,inclui
ndo HGNI e  maternida
de Mariana Bulhões . 

PPO     USU USU   

  LINDBER
GLINDBE
RG 

Formulação de projetos
 de leis sobre conselho
s gestores . Plano muni
cipal de saúde . 

GES     USU USU   
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16.06.2005 LINDBER
GLINDBE
RG 

Inserção de saúde buc
al no PSF . Parcerias c
om a pastoral da saúde
 . Credenciamento do 
município para abrigar 
o centro regional de sa
úde do trabalhador .  U
suários questionam mu
dança de coordenação 
de PSF . 

CUI GES PPO USU USU   

11.07.2005 LINDBER
GLINDBE
RG 

Usuários solicitam contr
atos de prestação de s
erviços do SAMU  e fun
cionamento de PSF no 
município . 

GES PPO   USU USU   

18.08.2005 LINDBER
GLINDBE
RG 

Prestação de contas do
 FMS . Fiscalização do 
CMS nas unidades de s
aúde  . Conselheiros re
clamam de áreas que n
ão foram contempladas
 com ESF  . Implantaçã
o de comissão de acom
panhamento de PSF .  

GES PPO CMG USU     

15.09.2005 LINDBER
GLINDBE
RG 

Aprovação das delibera
ções referentes ao PR
OESF . Prorrogação do
s mandatos dos consel
heiros . Identificação da
s unidades de saúde co
m símbolo do SUS . 

GES GES GES USU USU   

20.10.2005 LINDBER
GLINDBE
RG 

Prestação de contas . A
presentação do CAPS . 

GES SSA   USU USU   
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17.11.2005 LINDBER
G 

PROESF . Conferência 
Municipal de Saúde .  

PLA GES   USU USU   

28.11.2005 LINDBER
G 

Conferência Municipal 
de Gestão e Trabalho e
 Educação . Apresentaç
ão dos convênios com 
ministério da saúde .Po
rta de entrada materno 
infantil.  

AIN SSP SSA USU USU   

15.12.2005 LINDBER
G 

Aprovação de projetos 
de saneamento ambien
tal em áreas metropolit
anas . 

AIN     USU USU   

2006                 

23.01.2006 LINDBER
G 

Gestação de alto risco .
 Programa de atendime
nto domiciliar . 

CUI CUI   USU GOV   

16.02.2006 LINDBER
G 

Projeto de saneamento 
dos bairros . Acompanh
amento da utilização de
 recursos  da saúde em
 projetos . Implantação 
de equipes de saúde d
a família somente após 
aprovação do CMS . 

AIN GES PPO USU USU USU 

16.03.2006 LINDBER
G 

Plano de obras da secr
etaria de saúde . Desce
ntralização de saúde m
ental . 

GES SSA   USU USU   
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27.04.2006 LINDBER
G 

Apresentação da vigilâ
ncia sanitária . Conferê
ncia municipal de saúd
e . 

PLA GES   USU USU   

18.06.2006 LINDBER
G 

Prorrogação de mandat
o de conselheiros . Impl
antação de PSF nos ba
irros de Cerâmica e Vil
a Jurema . 

GES CUI   USU USU   

29.06.2006 LINDBER
G 

Discussão sobre a a re
alização da conferencia
 de saúde e legitimidad
e do mandato dos cons
elheiros, questionament
o sobre a presença de 
vereador em reunião re
alizada na unidade mist
a para tratar de PSF 

GES CMG   USU USU USU 

20.07.2006 LINDBER
G 

Questionamento sobre 
a descentralização do 
CAPS . Implementação
 de saúde mental em H
ospital da Posse , junto 
com pacientes acometi
dos por outras doenças
 . VII Conferência de sa
úde . Administração Do 
Samu pelo CISBAF. 

GES SSA GES USU TRAB   

17.08.2006 LINDBER
G 

Funcionamento da Poli
clínica . Capacitação do
s funcionários para ate
ndimento e informaçõe
s . 

SSA GES   USU     
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24.11.2006 LINDBER
G 

Posse de conselheiros . 

GES     USU     

14.12.2006 LINDBER
G 

Questionamento sobre 
a contabilidade do FMS
 se dependente da cont
abilidade da prefeitura  
. Implantação da ouvido
ria do SUS , vinculada 
ao conselho . Question
amento sobre a necessi
dade de distribuição da 
cartilha do usuário .  

GES CMG PPO USU USU USU 

2007                 

18.01.2007 LINDBER
G 

Acompanhamento das 
ações de FMS . Particip
ação do CMS na audiê
ncia pública da câmara 
dos vereadores .  

PPO AIN   USU USU   

15.02.2007 LINDBER
G 

Bairro escola .Funciona
mento precário do PSF 
 no município . AIN SSA   USU USU   

27.02.2007 LINDBER
G 

Programa  DST\AIDS . 
Secretária de saúde ex
plica o funcionamento d
o FMS e convida conse
lheiros a conhecer melh
or . 

SSA PPO   USU GOV   
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15.03.2007 LINDBER
G 

Obra do HGNI . Aprese
ntação do SAMU . Con
selho questiona a falta 
de controle social no CI
SBAF . 

SSA PPO CMG GOV USU USU 

22.03.2007 LINDBER
G 

Funcionamento e recla
mações sobre saúde b
ucal e saúde do trabalh
ador . 

SSA GES   USU USU   

19.04.2007 LINDBER
G 

Posse da secretária ex
ecutiva do Conselho .C
EREST . Proposta de 
moção de repúdio ao e
xecutivo . 

GES CMG   USU USU   

14.05.2007 LINDBER
G 

Projeto da unidade móv
el de saúde . Usuários 
questionam a leitura pr
évia do projeto por escr
ito para aprovação. 

SSA PPO   USU USU   

31.05.2007 LINDBER
G 

Aprovação do pacto pel
a saúde 2007 ,com foc
o na Atenção Básica . GES     USU USU   

21.06.2007 LINDBER
G 

Prestação de contas do
 HGNI . Precarização d
e contas do HGN . Prec
arização da forma de c
ontratação de funcionár
ios . 

GES     GOV TRAB   
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04.10.2007 LINDBER
G 

Credenciamento para ci
rurgias oftalmológicas . 

SSP     GOV GOV   

16.08.2007 LINDBER
G 

 Questionamento da im
plantação de containers
 pela prefeitura  para in
stalar equipes de saúde
 da família . 

CMG     USU USU   

20.07.2007 LINDBER
G 

Apresentação do plano 
de saúde mental . Coop
erativas da saúde . GES     GOV USU   

26.07.2007 LINDBER
G 

Apresentação do pólo d
o pé diabético e Progra
ma Saúde do Trabalha
dor . 

CUI SSA   GOV GOV   

18.10.2007 LINDBER
G 

apresentação do CAPS
 , Plano de saúde ment
al . CUI SSA   GOV     

20.12.2007 LINDBER
G 

Envio de ofício ao Misté
rio Público para devolu
ção da Unidade Móvel 
de Saúde  que se enco
ntrava em outra secreta
ria . 

CMG     USU USU   

2008                 
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09.01.2008 LINDBER
G 

Critérios para celebraçã
o de contratos e convê
nios . Criação e aprova
ção de modelo de gest
ão nas unidades . 

SSP GES   USU USU   

28.02.2008 LINDBER
G 

Plano Municipal de Saú
de . CEREST . 

GES PLA   USU USU   

17.04.2008 LINDBER
G 

Solicitação de PSF em 
áreas carentes .  A prov
ação de PSF em bairro
s de Campo Alegre ,Pal
hada ,Nova Era e Palm
ares . 

PPO CUI   USU USU   

08.05.2008 LINDBER
G 

Necessidade de implan
tação de conselhos ges
tores nas unidades .Inst
alação de UPAS . 

PPO     USU USU   

29.05.2008 LINDBER
G 

Apresentação do Pacto
 pela vida .Fortalecimen
to da Atenção Básica . GES CMG   USU USU   

19.06.2008 LINDBER
G 

Implantação do PSF e
m Lagoinha ,Campo Be
lo e Parque Estoril . Apr
ovação de PSF em Jar
dim alvorada ,Ambaí  e 
Jardim Palmares  . 

GES CUI   USU USU   
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17.07.2008 LINDBER
G 

Comitê de vigilãncia em
 saúde . 

GES     

 

GOV 

 

 

USU 

 

  

28.08.2008 LINDBER
G 

Criação de fundação pa
ra admnistrar HGNI . M
arcação de exames . 

GES PLA   

 

USU 

 

 

USU 

 

  

18.09.2008 LINDBER
G 

Aprovação da NASF . P
rograma de ações de vi
gilância . 

GES SSA   

 

USU 

 

 

GOV 

 

  

16.10.2008 LINDBER
G 

Apresentação do progr
ama de saúde bucal e 
programa de saúde do t
rabalhador . 

CUI CUI   GOV GOV   

18.11.2008 LINDBER
G 

Aprovação de credenci
amento da AACD . Cas
os de dengue no HGNI 
. 

SSP SSA   GOV GOV   

2009                 
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27.08.2009 LINDBER
G 

Questionamento sobre 
o processo seletivo e p
articipação do CMS . PPO     USU     

21.05.2009 LINDBER
G 

Implementação do prog
rama saúde escolar co
m equipes de ESF . PLA     GOV USU   

14.01.2009 LINDBER
G 

No início da reunião falt
ou energia elétrica . Ple
nária delibera transferê
ncia da mesma . 

PLA GES   USU     

20.01.2009 LINDBER
G 

Aprovação do plano de 
ação de vigilância sanit
ária .Nomeação de coo
rdenadores das unidad
es de saúde . 

SSA GES   USU USU   

12.02.2009 LINDBER
G 

Discussão sobre model
o de gestão da saúde e
m Nova Iguaçu e revog
ação do decreto que tra
ta do novo modelo de g
estão . 

CMG CMG   USU USU   

25.02.2009 LINDBER
G 

Questionamento sobre 
quantos agentes serão 
lotados no PACS . Pact
o pela Vida . 

CMG GES   USU GOV   
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16.04.2009 LINDBER
G 

Conselho gestor do CE
REST . 

PPO     USU     

16.07.2009 LINDBER
G 

 Apresentação das ativi
dades desenvolvidades
 pela vigilãncia em saú
de . 

GES     GOV     

06.08.2008 LINDBER
G 

Aprovação do convênio
 entra a prefeitura e a F
iocruz . Necessidade d
e expansão do PSF . 

GES PPO   USU     

20.08.2009 LINDBER
G 

Papel do CMS na gestã
o do município . 

GES     USU     

17.09.2009 LINDBER
G 

Processo seletivo simpl
ificado . Garantia dos s
erviços de saúde sem d
esassistência . Vacinaç
ão de pólio . 

GES PPO CUI USU USU   

15.10.2009 LINDBER
G 

Participação de membr
o do CMS no processo 
seletivo municipal de sa
úde 

PPO     USU TRAB   
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01.10.2009 LINDBER
G 

Habilitação do instituto 
oncológico  .Relação d
e postos de vacinação 
na campanha .  

SSP GES   USU USU   

2010                 

15.04.2010 SHEILA G
AMA 

Pacto da saúde . Confe
rência Municipal de Sa
úde . GES GES   USU USU   

12.08.2010 SHEILA G
AMA 

Posse dos novos conse
lheiros de saúde -biênio
 2010\2013 . GES GES   GOV USU   

16.09.2009 SHEILA G
AMA 

Conferência municipal 
de saúde . Regimento i
nterno . GES GES   USU USU   

09.09.2010 SHEILA G
AMA 

Regimento interno . Ele
ição da presidência do 
conselho . GES     USU USU   

30;09;2010 SHEILA G
AMA 

Regimento interno . Us
uários se queixam da fa
lta de mudança de paut
a . 

GES PPO   

 

USU 

 

 

USU 

 

  

18.10.2010 SHEILA G
AMA 

Aprovação das equipes
 de agentes comunitári
os de saúde . Conselhe
iros  questionam porqu
e só foram implantadas
 27 das 81 equipes de s
aúde da família aprova

GES PPO   USU USU   
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das pelo conselho . 

21.10.2010 SHEILA G
AMA 

Questionamento do CM
S  sobre atuação do PA
CS , já que não possue
m médicos . Questiona
mento  sobre a não imp
lantação de equipes de 
PSF aprovadas em 200
5 . Referencias para o 
PACS 

PPO PPO   USU USU   

09.12.2010 SHEILA G
AMA 

Regimento interno do c
onselho municipal de s
aúde . Comissões perm
anentes de acompanha
mento .  

GES GES   USU USU   

2011 SHEILA G
AMA 

  
            

2011 SHEILA G
AMA 

Aprovação da prestaçã
o de contas,Descumpri
mento de metas para re
dução de indicadores m
ortalidade materno infa
ntil,dengue,hanseniase,
tuberculose 

GES GES CUI USU USU   

17.02.2011 SHEILA G
AMA 

Homologação do Plano
 Municipal de saúde . Pl
ano de contingência da 
dengue . 

GES     USU USU   
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17.03.2011 SHEILA G
AMA 

Plano de contingência 
da dengue . Planejame
nto da saúde no municí
pio . 

GES GES   GOV USU   

14.04.2011 SHEILA G
AMA 

Relatório de fiscalizaçã
o .Relação de postos vi
sitados com interferênci
a política . 

GES PPO   USU USU   

02.06.11 SHEILA G
AMA 

Aprovação da II Confer
encia Extraordinária Mu
nicipal de Saúde, Apres
entação das atividades 
do HGNI 

GES GES   USU GOV   

16.06.2011 SHEILA G
AMA 

Aprovação da prestaçã
o de contas de 2009 e 
2010, GES     USU     

21.07.2011 SHEILA G
AMA 

Leitura e aprovação da
s contas de 2009 E 201
0 . GES     USU     

25.08.11 SHEILA G
AMA 

Fiscalização de clínica 
de hemodiálise .Falta d
e medicamento na rede
 . 

SSP SSA   USU     
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18.08.11 SHEILA G
AMA 

Aprovação de plano de 
ação de controle e prev
enção de epidemias . GES     USU     

30.08.2011 SHEILA G
AMA 

Importância da Política 
Nacional de Atenção B
ásica . PLA     GOV     

20.10.2011 SHEILA G
AMA 

Esclarecimento sobre P
ACS .,ESF ,eUBS . Usu
ários defendem a Políti
ca Nacional de Atenção
 Básica  

GES PPO   USU     

17.11.2011 SHEILA G
AMA 

Falta de quórum. 

      USU USU   

15.12.2011 SHEILA G
AMA 

Falta de quórum . 

      USU USU   

2012                 

19.01.2012 SHEILA G
AMA 

Aprovação do plano mu
nicipal de saúde . Apres
entação da 14 o Confer
ência Municipal de Saú
de . 

GES GES   USU USU   
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19.04.2012 SHEILA G
AMA 

Plano de contingência 
da  Dengue . PACS-Apr
ovação e apresentação
 . 

GES GES   GOV USU   

28.06.2012 SHEILA G
AMA 

Programa de saúde me
ntal . Implantação de Pr
ograma de Consultório 
na Rua . 

CUI CUI   GOV GOV   

19.07.2012 SHEILA G
AMA 

Apresentação  de articu
ladores da saúde  da P
astoral  da Criança e Gr
upo VERSUS .  

AIN AIN   USU     

16.08.2012 SHEILA G
AMA 

Funcionamento do cent
ro de especialidades od
ontológicas . Plano de v
igilância sanitária . 

SSA GES   USU     

13.09.2012 SHEILA G
AMA 

Apresentação e aprova
ção de projeto de labor
atório de prótese dentár
ia . 

GES     GOV USU   

15.03.2012 SHEILA G
AMA 

Mudança de horário da
s reuniões ordinárias . 
Plano de expansão da 
Atenção Primária de Sa
úde . 

GES PLA   USU USU   
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17.05.2012 SHEILA G
AMA 

Plano de ação referent
e ao Programa de Saúd
e do Homem . Participa
ção do CMS na Confer
ência Municipal de Urg
ência e emergência . 

CUI PPO   GOV USU   

22.11.2012 SHEILA G
AMA 

Apreciação e aprovaçã
o do plano de expansã
o da Atenção Primária 
em Saúde . Eliminação 
de vazios sanitários do 
município . Transformar
 equipes de agentes co
munitários de saúde e
m equipe de saúde da f
amília . 

GES CUI CUI USU USU   

20.12.2012 SHEILA G
AMA 

Leitura e aprovação da 
ATA da reunião extraor
dinária de 16\08\2012 . 
Relatório de HGNI . 

GES GES   USU GOV   

06.12.2012 SHEILA G
AMA 

Relatório de gestão 201
1 . 

GES     GOV     

 

 


