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ATA DA ETAPAMUNICIPAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

A Etapa Municipal da Conferência Nacional de Saúde iniciou–se às 07 horas e 55 minutos, o cerimonialista

José Carlos cumprimentou à todos os presentes e iniciou falando o tema “Democracia e Saúde” e os eixos Eixo

I: Saúde como direito, Eixo 2: Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e Eixo 3:

Financiamento adequado e suficiente para o SUS. Posteriormente, convidou os membros que formariam a mesa

do evento, a Secretária da Saúde Márcia Mitiko Anami Yamamoto, A Sra Juliana Akemi T. Asano Catão

Coordenadora da Comissão de Organização do Etapa Municipal e representante dos Usuários, a Sra. Elaine

Greves Giovanini de Araújo - Presidente do Conselho e o Sr. Antonio Dias Pereira vereador do município. Às

08 horas a Presidente Elaine foi convidada a falar, ela agradeceu a presença de todos, aos membros do

Conselho e aos servidores que participaram da organização do evento, ressaltou a importância da participação

popular. Após a fala da Presidente do Conselho o Sr. Jóse Carlos ressaltou que o município realizou uma

Conferência Municipal de Saúde em 2017 como pede a lei, portanto a Etapa Municipal da Conferência

Nacional de Saúde de 2019 é válido sendo realizada como plenária . Convidou a representante dos usuários Sra.

Juliana para fazer uso da palavra, que agradeceu a presença de todos e explanou a importância da participação

da população na Etapa Municipal da Conferência Nacional de Saúde. A próxima a falar foi a Secretária da

Saúde Sra. Márcia lamentou a pouca participação da população neste evento, e explanou sobre o tema e os

eixos, também apresentou as propostas da Conferência Municipal de 2017, avaliando as que já haviam sido

concretizadas, as que estavam em andamento e as que ainda necessitavam de avaliação por depender de outros

setores ou secretarias. Também citou a respeito do atual cenário da saúde em nosso município, a necessidade

de uma atenção especial para os casos de saúde mental e da PEC 95 que dificulta o atendimento a população

devido à falta de dinheiro, pois, trata-se do congelamento do financiamento da saúde por 20 anos. Às 8 horas e

20 minutos apresentou-se a programação do evento. O próximo assunto foi abordado pelo Sr. Igor da Silva

Pereira, medico regulador do município, o qual falou sobre a Regulação e sua importância nas atividades

voltadas a saúde, tratando a situação das consultas e exames de especialidade para o qual os munícipes são

encaminhados pelos médicos da Atenção Básica. Às 09 horas o Sr. Antonio Pereira Dias falou sobre a proposta

de Plantão de Ambulâncias 24 horas; comentou como funciona o plantão de Andradina, o corpo de bombeiro

fornecer acomodação para motorista e um técnico de enfermagem para que esta equipe atenda chamadas

urbanas, e avaliar a possibilidade de implantar o mesmo sistema no município. Às 09 horas e 20 minutos, quem

deu a palavra foi a Sra. Maristela Marinho, que sugeriu que fossem debatidos as propostas Estaduais e

Nacionais; falou sobre os Eixos Temáticos, Princípios Organizativos do SUS, Embasamento Legal, Modelo de

Gestão, Instrumentos de Planejamento, Instrumentos de Gestão Orçamentária e Modelo de Atenção a Saúde. Às



10 horas e 15minutos A Sra. Keila Fabiana Alves Da Silva Fukao explicou que o grupo seria dividos em tres

eixos e com os seguintes mediadores: Eixo I: Saúde como direito – Giselle Maria dos Santos e Lucas Rafael

Lisboa Carlos; Eixo 2:– Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); – Elaine Greves G. de

Araujo e Suzana Proni de Oliveira; Eixo 3:Financiamento adequado e suficiente para o SUS. – Cristina Tizuko

Tanaka Oga e Valéria Bueno da Camara, por fim distribuiu os participantes do evento para que os temas dos

eixos fossem discutidos e de cada grupo fossem elencadas 5 propostas, para serem votadas e encaminhadas para

a Etapa Regional da Conferencias Nacional de Saúde, após as discussões fez-se uma pausa para o café. Após o

intervalo, às 11 horas e 37 minutos, realizou-se a apresentação das propostas elencadas pelos grupos dos eixos,

que foram consolidas e priorizadas através da votação da plenária, como segue abaixo ao fim deste documento.

Foram eleitos 6 delegados para a participação da Etapa Regional, sendo eles: representantes usuários:

Pascolina Rodrigues Queiroz Titular, Eliezer Zacarias de Oliveira - suplente, Manoel Peixoto Cavalcante -

Titular , Ana Lucia de Sá - suplente, representantes gestor: Priscila da Silva - titular e Lucas Rafael Lisboa

Carlos - suplente. A Etapa Municipal finalizada às 13 horas e 06 minutos.

Propostas Aprovadas na 8ª Conferência de 2019 - Etapa Municipal
1ª Proposta: Garantir o cumprimento da lei no prazo de atendimento legal para pessoas com câncer

ampliando o serviço para o tratamento;(ENCAMINHADA PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL)

2ª Proposta: Revogação da emenda constitucional 95;(ENCAMINHADA PARA A CONFERÊNCIA

NACIONAL)

3ª Proposta: Definir e cumprir em nível de constituição (estadual e federal) quais são as responsabilidades

específicas dos entes federados no sus conforme suas capacidades, quanto às medicações, cirurgias e

procedimentos, inteirando o poder judiciário;(ENCAMINHADA PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL)

4ª Proposta: Criação de um convênio com hospitais de alta complexidade para tratamento odontológico de

pacientes especiais com necessidade de intervenção hospitalar;

5ª Proposta: Ampliação do atendimento especializado oftalmológico ao adulto e criação de um centro

regional de atendimento especializado oftalmológico infantil;

6ª Proposta: Criação de sistema ou forma de informatização nos atendimentos SUS com vista a integralizar

os três níveis de atenção da saúde; (ENCAMINHADA PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL)



7ª proposta: Garantir que o AME e demais referências prescrevam medicamentos da Rename e Remume,

e em caso contrário, que os Governos Estadual e Federal garantam o fornecimento; (ENCAMINHADO

PARA O AME)

8ª Proposta: Intensificar a educação permanente, a partir da disponibilização de recursos humanos e

financeiros, com o fim de aumentar a resolutividade na Atenção Primária e retomar a oferta de cursos de

especialização na Saúde da Família para profissionais da Atenção Primária; (ENCAMINHADA PARA A

CONFERÊNCIA NACIONAL)

9ª Proposta: Retomada dos programas de prevenção e situações de Epidemias com auxílio financeiro do

Estado e Ministério da Saúde, tais como: todos juntos contra o Aedes, Leishmaniose, TB, febre amarela,

vacinação e etc; (ENCAMINHADA PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL)

10ª Proposta: Atualizar anualmente os valores da tabela SUS, ampliar os procedimentos disponibilizados e

ampliar os valores de repasse fundo a fundo dos programas;(ENCAMINHADA PARA A

CONFERÊNCIA NACIONAL)

11ª Proposta: Fazer cumprir a Emenda 29 (paridade de recursos);(ENCAMINHADA PARA A

CONFERÊNCIA NACIONAL)

12ª Proposta: Atualizar e garantir o cumprimento da PPI; (ENCAMINHADA PARA A DRS)

13ª Proposta: O Estado e a União devem garantir o financiamento dos Serviços de Saúde Mental.

(ENCAMINHADA PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL)


