9ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 26 e 29 de setembro de 2019
Local: João Pessoa
Presentes:
Bernadete Perez, Cristiani Vieira, Marilia Louvison, Eli Iola, Edna Araújo,
Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães, José Ivo, Tatiana Gerhardt, Luis Eduardo
Batista, Thiago Barreto e Viviane Rosa (participantes 1º momento)
Luis Eugênio, Marilia Louvison, Eli Iola, Anaclaudia Fassa, Edna Araújo,
Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães, José Ivo, Tatiana Gerhardt, Luis Eduardo
Batista, Regina Flauzino, Thiago Barreto e Viviane Rosa (participantes 2º
momento)
Justificaram ausência:
Ana Paula Muraro, Antonio Boing, Marcio Florentino, Naomar Almeida,
Guilherme Werneck e Rosana Onocko
1. Posicionamento político da Abrasco
Durante a primeira reunião da diretoria foi consensual a decisão de
elaboração de uma nota durante o 8º Congresso de Ciências Sociais e Humanas na
Saúde, na Paraíba, sobre a proposta de mudança no financiamento da Atenção
Primária à Saúde, associada a outras propostas recentes do Ministério da Saúde,
que podem afetar profundamente o modelo da APS no país. Foi encaminhado a
produção desta nota articulada com a REDE APS, entre outros parceiros, já
presentes no Congresso. Esta seria a primeira iniciativa de uma agenda de
mobilizações em defesa da Estratégia da Saúde da Família e do SUS universal e
integral. Como parte desta agenda, foi sugerido ainda apoiar uma grande
articulação dos atores da RSB e como propostas iniciais ficaram a realização de
uma reunião com representantes do CONASS e CONASEMS e a promoção de
debates pelo país sobre esta temática.
2. Organização da diretoria
Foi relatado a importância da diretoria se dividir para atender aos convites
feitos à Abrasco. Por conta disso, os membros da diretoria serão contatados e
incentivados a participar destes eventos. Para facilitar essa participação e diminuir
os custos com passagens, esta representação deve ser feita por proximidade entre
o local do evento e a moradia de quem fará a representação. Foi, ainda, realçado a
importância de dar o retorno aos demais de como foi a participação. Outro ponto de

discussão foi a questão das notas via whatsapp. Foi acordado que, - no caso de
notas sobre questões políticas mais delicadas, - serão mantidas as consultas a
todos os membros da diretoria. Para questões mais simples, caberá à presidente
avaliar se será necessário a aprovação desta forma. A reuniões da diretoria serão
bimensais, sempre alternando entre período da manhã e tarde, nas quartas e
quintas-feiras. A próxima está agendada para o dia 14 de novembro, às 14h. A
Secretaria Executiva ficou de elaborar um calendário seguindo este padrão de datas
para os próximos seis meses.
Nos dias 23 e 24 de outubro, a presidente Gulnar e os diretores Reinaldo, Eli
Iola e Luis Eugênio receberam o convite para participar do Seminário Nacional de
Orçamento e Financiamento do SUS – Pós 16ª Conferência Nacional de Saúde, na
Câmara dos Deputados, em Brasília. O seminário é promovido pela Comissão de
Orçamento e Financiamento (Cofin) do CNS e contou com a colaboração na
organização da diretoria Eli Iola.
Rosana Onocko irá como representante da diretoria na reunião ordinária do
Fórum Nacional de Coordenadores de Pós Graduação em Saúde Coletiva nos dias
12 e 13 de novembro, em Recife.

3. ProfSaúde
O programa está em fase de revisão do regimento interno e a diretoria da
Abrasco quer acompanhar o processo mais proximamente. Para tanto, ficaram dois
encaminhamentos: 1) solicitação formal da Abrasco para ter acesso ao documento
com as mudanças propostas e 2) Reunião entre representantes da Abrasco e o
ProfSaúde.

