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Ofício Circular FCAFS nº 19/2022                                           São Paulo, 28 de dezembro de 2022. 

 

Às Secretarias dos Conselhos Profissionais da Área da Saúde integrantes do FCAFS 

 

Ref.: 1ª Conferência Livre de Saúde do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde do Estado 

de São Paulo (1ªCLFCAFS/SP) – Preparatória para a 9ª Conferência Estadual de Saúde do Estado 

de São Paulo (9ªCES/SP) 

 

O Fórum dos Conselhos de Atividades Fim da Saúde do Estado de São Paulo, composto por 15 

profissões da área da saúde e 14 Conselhos Profissionais, a saber: Biologia, Biomedicina, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Técnicos em Radiologia do Estado de 

São Paulo, e que congrega em sua totalidade cerca de 1,6 milhão de profissionais da área da saúde, com 

a missão de debater as demandas inerentes às profissões de saúde, contribuindo para o fortalecimento dos 

mecanismos de controle social e democratização das políticas públicas e norteado pelos princípios de 

compromisso com os dispositivos constitucionais referentes à política de saúde, defesa do direito à saúde, 

da legislação que fundamenta sua execução e compromisso com uma atuação colaborativa, vem  informar 

acerca da 1ª Conferência Livre de Saúde do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde do 

Estado de São Paulo (1ªCLFCAFS/SP) – Preparatória para a 9ª Conferência Estadual de Saúde do 

Estado de São Paulo (9ªCES/SP) e solicitar aos Conselhos Profissionais da Área da Saúde 

integrantes do FCAFS o que segue:  

 

1. Indicar 06 (seis) Profissionais para integrarem o grupo de “Delegados” que representarão 

presencialmente o respectivo Conselho na 1ª Conferência Livre do Fórum dos Conselhos 

Atividades Fim da Saúde do Estado de São Paulo (1ªCLFCAFS/SP), a ser realizada no dia 

31/01/2023, das 9h às 17h, nas dependências do Conselho Regional de Educação Física 

(CREF4/SP). São necessárias as seguintes informações do indicado: nome completo, número de 

registro e região/cidade de atuação do Profissional. A lista com as informações solicitadas dos 

indicados deve ser enviada para a secretaria do FCAFS/SP, através do e-mail 

forumdosconselhossaude.sp@gmail.com, impreterivelmente, até 09/01/2023; 

 

2. Para conhecimento e divulgação, o FCAFS encaminha o Regulamento da 1ª Conferência Livre do 

Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde do Estado de São Paulo (1ªCLFCAFS/SP); 
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3. Para conhecimento e divulgação, o FCAFS encaminha o logo/arte oficial da 1ª Conferência Livre 

do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde do Estado de São Paulo (1ªCLFCAFS/SP); 

 

4. Por exigência do Conselho Estadual de Saúde do Estado de São Paulo (CES/SP) é necessário, para 

a validação da 1ª Conferência Livre do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde do Estado 

de São Paulo (1ªCLFCAFS/SP), que cada Conselho Membro do FCAFS/SP disposto a participar da 

Conferência, faça publicação do evento para seus registrados, inclusive ofertando a possibilidade 

de participarem do evento. Para tanto, O FCAFS/SP solicita de cada Conselho Membro que deseja 

participar da 1ª Conferência Livre do Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde do Estado de 

São Paulo (1ªCLFCAFS/SP), ampla divulgação, utilizando do logo oficial/arte oficial do Evento, 

no respectivo site oficial, além de publicar o Regulamento da 1ªCLFCAFS/SP e criar um 

mecanismo para viabilizar a inscrição de seu respectivo registrado; 

 

5. Com objetivo de comprovar para a CES/SP a ampla divulgação da 1ªCLFCAFS/SP, o FCAFS/SP 

solicita que cada Conselho Membro faça um Print Screen da tela na oportunidade em que estiver 

disponível a divulgação do Evento no respectivo site oficial, com posterior envio deste material para 

a secretaria do FCAFS/SP, através do e-mail forumdosconselhossaude.sp@gmail.com; 

 

6. Cabe ressaltar que os Profissionais que queiram participar da 1ªCLFCAFS/SP, deverão se inscrever 

no seu respectivo Conselho. Estes Profissionais terão direito a voz e participarão, apenas, de maneira 

virtual. O link para a participação dos Profissionais inscritos em cada Conselho Membro, será 

disponibilizado, pelo FCAFS/SP, 5 dias antes do início do Evento. 

 

Encontramo-nos à disposição, elevando nossos votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Waldecir Paula Lima 

Coordenador do FCAFS-SP 

CREF 000686-G/SP  
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