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1 INTRODUÇÃO
As Conferências Municipais de Saúde são espaços democráticos de
construção da política de saúde. A participação da comunidade é uma das
diretrizes fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) previstos no Art.
198 da Constituição Federal.
A Lei Orgânica Complementar do SUS, Lei 8.142/1990, determina a
realização das Conferências pelos três níveis de governo. As Conferências
Nacionais devem ser realizadas de quatro em quatro anos e, por sua vez, o
período de realização a nível Municipal e Estadual pode ser reduzido por
determinação legal.
O objetivo principal das Conferências Municipais de Saúde é de propor
diretrizes da política pública para o setor saúde; avaliar a situação de saúde;
discutir temas específicos para propor novas diretrizes da política de saúde;
escolher Delegadas/Delegados para as Conferências Estaduais e Nacionais,
quando for o caso.
As Conferências Municipais de Saúde também são entendidas como
uma estratégia de aproximação do Prefeito e de outras pessoas do poder local
nas questões ligadas à saúde.
Com a representação dos vários segmentos sociais, o produto da
Conferência Municipal de Saúde expressa as necessidades de saúde da
população e serve de base para a construção ascendente do Plano Municipal
de Saúde (PMS).
As Conferências Municipais de Saúde são coordenadas por uma
Comissão Organizadora, indicada e eleita pelo Conselho Municipal de Saúde,
que se responsabiliza pela organização, prevenção de equívocos e
garantimento de extensa participação através da mobilização ampla da
população.
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2 COMISSÃO ORGANIZADORA DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
A Comissão Organizadora foi instituída pela Resolução CMS/SJP nº 48
de 08 de março de 2017 e organizada pela Resolução CMS/SJP nº 54 de 03
de maio de 2017.
Alterações na composição dos membros foram registradas nas Atas do
CMS/SJP da reunião do dia 06/06/2017 (linhas 68 até 71).
Presidente ...................................... : Adolfo Oscar Gigglberger Bareiro
(Segmento – Gestor)
Coordenadora Geral ...................... : Priscila Lima de Araujo Scalercio
(Segmento – Trabalhador)
Secretário-Executivo ..................... : Alessandro Albini (Segmento – Gestor)
Relatoria ......................................... : Alessandro Albini (Segmento – Gestor)
Sinézio Valério (Segmento – Usuário)
Coordenação de Credenciamento: Edmar da Silva Mesquita
(Segmento – Trabalhador)
Elvira Aparecida Piovezan Valaski
(Segmento – Usuário)
Coordenação de Divulgação ........ : Benedito Lenzi da Silva
(Segmento – Usuário)
Lucilene Aparecida Carneiro
(Segmento – Usuário)
Sinézio Valério
(Segmento – Usuário)
Demais Integrantes ....................... : Marcio Rafael Almeida Teixeira
(Segmento – trabalhador)
Noemi Meireles da Silva
(Segmento – trabalhador)
Roberto Antônio Cavadinha Corrêa Jr.
(Segmento – trabalhador)
Apoiadores da SEMS ...................... : Joelma Candeu
Fabiane de Oliveira Martins
Orência de Jesus Angélico
11
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3 ATOS PREPARATÓRIOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA
A Comissão Organizadora reuniu-se por 19 (dezenove) vezes para
decidir os caminhos organizacionais para trilhar para execução da 12ª
Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.
A mais importante decisão da Comissão Organizadora foi a de decidir
por realizar ou não a 12ª Conferência Municipal de Saúde em 2017 para servir
de base ao Plano Municipal de Saúde 2018-2021, pois vários municípios da
Região Metropolitana de Curitiba (exemplo: Lapa, Piraquara e Curitiba) não
realizarão Conferências de Saúde devido as suas Leis Municipais declarar que
a Conferência de Saúde será realizada somente no ano de 2019, ano da
Conferência Nacional e Estadual de Saúde.
A Lei Municipal de São José dos Pinhais que trata do mérito da
realização da Conferência de Saúde é a Lei 1.435 de 23 de outubro de 2009,
alterada pela Lei Municipal n° 2.252, de 16 de setembro de 2013. Em seu Art.
3º temos:
“A Conferência Municipal de Saúde, instância superior com poder
deliberativo e da qual poderão participar os vários segmentos da
sociedade, deverá ser realizada a cada período não superior a dois
anos até o ano de 2015, após este período haverá conferências a
cada 4 (quatro) anos, e terá as seguintes atribuições:” (Grifo nosso).

No entanto a seguinte dúvida surgiu de como confeccionar o Plano
Municipal de Saúde 2018-2021 sem uma Conferência de Saúde? Após
consulta ao Ministério Público, obtivemos a resposta de que a Lei Orgânica
Federal Complementar nº 8.142/1990, Art. 1º, § 1º, claramente expressa que “
[...] cabe à Conferência o papel de formação da opinião popular sobre as
diretrizes de saúde a serem seguidas pelo gestor e Conselho ao tempo da
formulação do Plano de Saúde.”
A Comissão Organizadora também utilizou como base de estudo a Nota
Técnica – 15ª Conferência Nacional de Saúde e Etapas Municipais - do
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) que se
apresenta, didaticamente, no quadro abaixo:
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QUADRO 1: DIFERENÇA ENTRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ETAPA
MUNICIPAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ETAPA MUNICIPAL DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE

Acontece no 1º ano de governo municipal

Acontece no 3º ano do governo municipal

Convocada pelo Prefeito Municipal

Convocada pelo Presidente da República

Segue regulamento aprovado pelo Conselho
Municipal de Saúde

Segue regimento aprovado pelo Conselho
Nacional de Saúde

O tema é escolhido de acordo com a
realidade local

O tema é apontado pelo Conselho Nacional
de Saúde após debate e aprovação do Pleno

Faz um diagnóstico da saúde local e levanta
as necessidades de saúde da população

Avalia o diagnóstico da saúde local com foco
no Plano Municipal de Saúde e propõe
correções

Levanta propostas para execução pelo
governo local – Plano Municipal de Saúde e
Plano Plurianual

Levanta propostas para governo estadual e
federal – contribuirá com os Planos Estaduais
de Saúde, Plano Nacional de Saúde e Plano
Plurianual

Seus delegados são eleitos nas PréConferências, conforme definição do
Conselho Municipal de Saúde

Seus delegados são eleitos para participarem
das conferências estadual e nacional,
conforme definido pelo Conselho Nacional de
Saúde.

Produto: Relatório Final contendo as
diretrizes e propostas a serem desenvolvidas
por políticas de saúde local

Produto: Relatório Final contendo as
diretrizes e propostas a serem desenvolvidas
por políticas de saúde nas esferas Estadual e
Nacional.

FONTE: CONASEMS
Na

primeira

reunião,

realizada

em

09/03/2017,

a

Comissão

Organizadora, otimista em realizar a Conferência, decidiu o tema, Eixos
Temáticos (baseados no Plano Estadual de Saúde 2016-2019) e os dias da
semana e que a Conferência seria realizada em dois dias, acatando a Diretriz
10 – Ação 7 do Plano Municipal de Saúde 2014-2017.
Na segunda reunião, realizada em 16/03/2017, foi definida a
possibilidade de utilização de recursos do ParticipaSUS, o Tema das palestras
nas Pré-Conferências (Atenção Primária em Saúde e Redes de Atenção), o
número máximo de participantes da Conferência, 400 (quatrocentos), artes
14

gráficas baseadas na 11ª Conferência de Saúde e ajustes no Regulamento
preliminar (baseado nos Regulamentos da 10ª Conferência Municipal de Saúde
de São José dos Pinhais e 15ª Conferência Nacional de Saúde).
Na terceira reunião, realizada em 23/03/2017, foi definida a data da
Conferência para dias 30/06 e 01/07 de 2017 para que seja realizada no
primeiro semestre (conforme definição do CONASEMS).
Na quarta reunião, realizada em 30/03/2017, foi definido o local da
realização da Conferência, Academia Policial Militar do Guatupê, foram
avaliados custos (exemplo: alimentação, material gráfico, material de limpeza,
material de expediente) e o Regulamento foi aprovado, também foi definido o
envio ao Conselho Municipal de Saúde a possibilidade da utilização dos
recursos do ParticipaSUS.
Na quinta reunião, realizada em 06/04/2017, foi aprovado o Decreto
preliminar da Conferência a ser enviado ao gabinete do Prefeito, o
Regulamento foi revisado e novamente aprovado para envio ao Conselho
Municipal de Saúde para aprovação em Plenária.
Na sexta reunião, realizada em 20/04/2017, foi informado que após
aprovação do Conselho Municipal de Saúde, uma cópia do Regulamento da
12ª Conferência foi enviada para todos os Conselhos Locais de Saúde com
Memorando Circular solicitando providências quanto a data, local e horário das
Pré-Conferências. Foi definido também o Palestrante Principal, Dr. Guilherme
Fernandes Graziani (Diretor da 2ª Regional de Saúde Metropolitana). Nesta
data também foi aprovado o Regimento Interno da Conferência.
Nas demais reuniões foram discutidos assuntos referentes a cerimonial,
convites, autoridades a serem convidadas, divulgação, logística, aprovação de
material gráfico e formulários, site de inscrições online, atendimento de
reclamações, visitas ao local do evento, aprovação de nomes de facilitadores
de grupos de trabalho, aprovação de atas das Pré-Conferências, transporte,
aprovação das Propostas de Eixos Temáticos Unificados, destinação dos
materiais que sobejaram da Conferência, avaliação geral e aprovação do
Relatório Final (todas as atas foram encaminhadas e estão disponíveis no
Conselho Municipal de Saúde de São José dos Pinhais).
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4 FONTE DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA
Considerando a atual crise financeira, foi buscado, com ajuda do Fundo
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, por recursos de repasses do
Fundo Nacional de Saúde que fossem possíveis de ser utilizados para a
realização da 12ª Conferência Municipal de Saúde.
Foi encontrado recurso proveniente de repasse Federal no ano de 2009
da Política de Gestão Estratégica e Participativa no SUS – ParticipaSUS.
A Portaria nº 2.344, de 06 de outubro de 2009 regulamenta as condições
de transferências de recurso financeiro e estabelece dentre quatro ações que
podem ser desenvolvidas com o recurso, Art. 2º - Item IV – Gestão Participativa
e Controle Social no SUS. E, como programa de trabalho, Art. 5º - Item V –
10.422.0016.8707 – Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização
Social em Defesa do SUS. Outro pré-requisito ainda pode ser encontrado no
Art. 3º - Item I - que define a obrigatoriedade de previsão da ação no Plano
Municipal de Saúde, contemplada pelo Plano Municipal de Saúde 2014-2017 –
Diretriz 10 – Ação 7.
Ao estudar os Princípios e Diretrizes da Política supracitada ( Série B.
Textos Básicos de Saúde, 2ª Edição, Brasília-DF, 2009) temos “Valorização
dos diferentes mecanismos de participação popular e de controle social nos
processos de gestão do SUS, especialmente os conselhos e as conferências
de saúde [...]”. Em seu capítulo 5 também encontramos nas Atribuições e
Responsabilidades do Gestor Federal quanto a utilização do recurso: “5. [...]
colaborar na organização das conferências estaduais e municipais de saúde,
inclusive com apoio técnico e financeiro. E, ”16.Viabilizar, administrativa e
financeiramente, a participação dos conselheiros municipais nas conferências
municipais e estaduais de saúde.”
A Resolução CMS/SJP nº 53, de 05 de abril de 2017 deliberou e dispõe
sobre a aprovação de utilização dos recursos do ParticipaSUS para a
realização da 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.
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5 DIVULGAÇÃO DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Comissão Organizadora da 12ª Conferência não mediu esforços para
realizar a divulgação da Conferência por meio de site oficial, matérias
publicadas em Portal da Prefeitura e Facebook da Secretaria Municipal de
Saúde, web banners no Portal da Prefeitura e site do Conselho Municipal de
Saúde na internet, anúncio em jornal, chamadas em rádio, outdoor em via
movimentada, impressão de cerca de 500 (quinhentos) cartazes, faixas,
distribuição de cerca de 2000 folders na Rua XV e visita a maioria dos serviços
de saúde de São José dos Pinhais para divulgação pessoal aos usuários e
trabalhadores.

•

Site Oficial da 12ª Conferência Municipal de Saúde
Disponível a partir de 04/05/2017.
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•

Matérias Publicadas no Portal da Prefeitura e Facebook da SEMS
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•

Anúncio em Jornal Oficial – Gazeta de São José – JUNHO 2017

•

Chamadas em Rádio – JUNHO 2017
10 (dez) divulgações na Rádio Mais SJP - AM 1120
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•

Web Banners – Portal da Prefeitura e Site do Conselho de Saúde
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•

Outdoor - a semana do dia 19 e semana do dia 26 de junho
(Esquina entre as Ruas Veríssimo Marques e Joaquim Nabuco)

•

Faixas 3mx1m
Faixas afixadas em locais estratégicos determinados pela Comissão
Organizadora (SEMS, UPA Afonso Pena, HMMSJP, UBS Contenda,
UBS Central, UBS Martinópolis, UBS Guatupê, UBS Riacho Doce e UBS
São Marcos).
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•

Folders: 2500 (dois mil e quinhentas) unidades

•

Cartazes
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•

Visitas a Serviços de Saúde para divulgação pessoal das PréConferências e Conferência de Saúde à comunidade e servidores
municipais.
Dia 10/05/2017: Os Conselheiros Municipais de Saúde Edmar da Silva
Mesquita, Priscila de Lima Araujo Scalercio, Elvira Aparecida Piovezam
Valaski e Sinézio Valério realizaram visitas na UBS Agaraú, UBS Cotia,
UBS Marcelino, UBS Cachoeira, UBS Campina do Taquaral, UBS Borda do
Campo, UBS Martinópolis, UBS Cristal, UBS Guatupê, UBS Ipê e UPA
Afonso Pena.
Dia 16/05/2017: Os Conselheiros Municipais de Saúde Edmar da Silva
Mesquita, Priscila de Lima Araujo Scalercio, Elvira Aparecida Piovezam
Valaski, Sinézio Valério e Lucilene Carneiro realizaram visitas na UBS
Murici, UBS Contenda, UBS Faxina, UBS Campo Largo da Roseira, UBS
São Marcos, UBS Quississana, UBS Riacho Doce, UBS Xingu, UBS
Moradias Trevisan, UBS Veneza, UBS Central, UBS Cidade Jardim, UBS
Borda do Campo, Centro de Especialidades Médicas e Departamento de
Promoção e Vigilância.
Dia 22/05/2017: Os Conselheiros Municipais de Saúde Edmar da Silva
Mesquita, Priscila de Lima Araujo Scalercio, Elvira Aparecida Piovezam
Valaski, Sinézio Valério e Lucilene Carneiro realizaram visitas no
Laboratório Municipal, Hospital e Maternidade, NUTES, CIAM, CAPS TM,
CAPS i, Farmácia Básica Central e Farmácia Especial.
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•

Distribuição de Fold
olders da Conferência à Comunidade na
a Rua XV
23/06/2017: Foram distribuídos
d
cerca de 2000 folders.
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6 ROTAS DE TRANSPORTE PARA A 12ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE
Na sexta-feira (30/06) o transporte iniciou às 15 horas 30 minutos na
primeira Unidade de Saúde indicada, no sábado o transporte iniciou às 07
horas da manhã.
A indicação da Rota foi enviada para as Unidades de Saúde para fixação
em local público e visível, além do site. A indicação apresentou o nome de
cada motorista, número de telefone celular e o veículo que seria utilizado.
Abaixo está indicado cada veículo utilizado e a rota que realizou.
Van Ducato
- Unidade de Saúde Campina do Taquaral
- Unidade de Saúde Cachoeira
Van Ducato
- Unidade de Saúde Agaraú
- Unidade de Saúde Cotia
- Unidade de Saúde Marcelino
Van Ducato
- Unidade de Saúde Malhada
- Unidade de Saúde Campo Largo
- Unidade de Saúde São Marcos
Van Sprinter
- Unidade de Saúde Contenda
- Unidade de Saúde Faxina
Kombi
- Unidade de Saúde Castelhanos
- Unidade de saúde Córrego Fundo
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Kombi
- Unidade de Saúde Cidade Jardim
- Policlínica Infantil (CIAC)
- Unidade de Saúde Central
Kombi
- Unidade de Saúde Veneza
- Unidade de Saúde Trevisan
Kombi
- Unidade de Saúde Murici
- Unidade de Saúde CAIC
- Unidade de Saúde Xingu
Kombi
- Unidade de Saúde Riacho Doce
- Unidade de Saúde Quississana
Kombi
- Unidade de Saúde do Ipê
- Unidade de Saúde do Cristal
- Unidade de Saúde do Guatupê
Kombi
- Unidade de Saúde do Martinópolis
- Unidade de Saúde Borda do Campo
Kombi
- Unidade de Saúde Afonso Pena
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7 ETAPAS LOCAIS, PLENÁRIAS E DELEGADOS DA 12ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
A 12ª Conferência Municipal de Saúde conta com 03 (três) etapas para
elaboração, votação e acompanhamento de propostas.
As Etapas Locais, Plenária de Trabalhadores da Saúde e Plenária dos
Prestadores de Serviços de Saúde foram realizadas entre 17 de abril e 15 de
junho de 2017. A Etapa Municipal aconteceu nos dias 30 de junho e 01 de julho
de 2017 e a Etapa de Monitoramento iniciará a partir de 2018 até 2021.
As Etapas Locais, que não tem caráter deliberativo, mas formativo,
contou com a realização Pré-Conferências nas localidades urbanas e rurais
representadas pelos nove Conselhos Locais de Saúde, Plenária dos
Trabalhadores da Saúde e Plenária dos Prestadores de Serviços de Saúde.
Nas Pré-Conferências, Plenária de Trabalhadores da Saúde e Plenária
dos

Prestadores

de

Serviços

de

Saúde

foram

eleitas/eleitos

as

Delegadas/Delegados do segmento Usuário e Trabalhador que participarão da
Conferência Municipal (o segmento de Prestadores de Serviços de Saúde não
elegeu Delegadas/Delegados por não comparecimento à Plenária).
Para concorrer às vagas de Delegada/Delegado da 12ª Conferência
Municipal de Saúde as entidades interessadas apresentaram documento
comprovando pleno funcionamento de suas atividades no Município de São
José dos Pinhais.
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7.1 PRÉ-CONFERÊNCIAS
Entre os dias 17 de maio a 09 de junho de 2017, foram realizadas pelos
Conselhos Locais de Saúde, com apoio da Comissão Organizadora, 10 (dez)
Pré-Conferências.
As datas, locais e horários foram escolhidos pelos respectivos
Conselhos Locais de Saúde e seguem abaixo de acordo com a Resolução
CO12CONF nº 01, de 08 de maio de 2017:
Pré-Conferência – CONSELHO LOCAL DO AFONSO PENA, DATA:
17/05/2017 (quarta-feira), HORA: 17:30, LOCAL: UBS Afonso Pena;
Pré-Conferência – CONSELHO LOCAL DO CENTRO RURAL I (UBS
Agaraú, UBS Cotia e UBS Marcelino), DATA: 18/05/2017 (quinta-feira), HORA:
19:00, LOCAL: Escola Caetano Munhoz da Rocha;
Pré-Conferência – CONSELHO LOCAL DO CENTRO RURAL II (UBS
Cachoeira e UBS Campina do Taquaral), DATA: 25/05/2017 (quinta-feira),
HORA: 19:00, LOCAL: UBS Campina do Taquaral;
Pré-Conferência – CONSELHO LOCAL DO RIACHO DOCE, DATA:
26/05/2017 (sexta-feira), HORA: 18:00, LOCAL: Refeitório do CAIC;
Pré-Conferência – CONSELHO LOCAL DO MURICI, DATA: 30/05/2017
(terça-feira), HORA: 18:30, LOCAL: UBS Murici.
Pré-Conferência

–

CONSELHO

LOCAL

DO

CENTRO,

DATA:

31/05/2017 (quarta-feira), HORA: 17:00, LOCAL: “Plenarinho” – Câmara de
Vereadores de São José dos Pinhais;
Pré-Conferência –

CONSELHO LOCAL DO SÃO MARCOS, DATA:

02/06/2017 (sexta-feira), HORA: 18:00, LOCAL: Salão do Antigo Terminal de
Ônibus;
Pré-Conferência

–

CONSELHO

LOCAL

DO

GUATUPÊ,

DATA:

07/06/2017 (quarta-feira), HORA: 19:00, LOCAL: Colégio Jorge Nascimento;
Pré-Conferência – CONSELHO LOCAL DO São Marcos RURAL, DATA:
08/06/2017 (quinta-feira), HORA: 19:00, LOCAL: Salão da Igreja da Contenda;
Pré-Conferência – CONSELHO LOCAL DA BORDA DO CAMPO, DATA:
09/06/2017 (sexta-feira), HORA: 18:00, LOCAL: UBS Martinópolis.
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As Pré-Conferências tiveram por objetivos discutir e propor ações ou
metas para a implementação da Política Municipal de Saúde (servir como base
para discussão dos Grupos de Trabalho da 12ª Conferência Municipal de
Saúde de São José dos Pinhais) e eleger Delegadas/Delegados Titulares e
Suplentes para representação na Conferência.
A programação sugerida para as Pré-Conferências foi:
17h00min Credenciamento;
17h30min Abertura;
18h00min Composição da Mesa;
18h15min Palestra – Tema: Atenção Primária em Saúde e Redes de
Atenção (SEMS);
19h00min Divisão em grupos para discussão e apontamento das
propostas para a Etapa Municipal, respeitando a necessidade local;
20h15min Apresentação das propostas para destaques e aprovação em
plenária;
21h30min Indicação ou Eleição das/dos Delegadas/Delegados Titulares
e Suplentes;
22h00min Encerramento.
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Pré-Conferência – Conselho Local do Afonso Pena
Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 51
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ........ : 40
Nome das/dos Delegadas/Delegados Usuários Eleitos: Carla Ticiane de
S. Silva / Eli Linhares / Leonor do Rocio Dallagassa / Luiz Carlos Ribeiro da
Silva / Rosângela Correia dos Santos / Silvana Ferreira da Silva / Tereza
Caetano de Almeida / Vicente Mariano Simplício / Nelson Silva de Liz
(Suplente).
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Pré-Conferência – Conselho Local do Centro Rural I
(UBS Agaraú, UBS Cotia e UBS Marcelino)

Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 45
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ........ : 26
Nome das/dos Delegadas/Delegados Usuários Eleitos: Acir Mario
Rodrigues Camargo / Hermínio Eloi Incote / Antonio Camilo dos Reis
(Suplente) / Elvi Mari da Cruz Premebida (Suplente) / Maria de Lourdes Silva
Cruz (Suplente).

31

Pré-Conferência – Conselho Local do Centro Rural II
(UBS Cachoeira e UBS Campina do Taquaral)

Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 44
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ........ : 46
Nome das/dos Delegadas/Delegados Usuários Eleitos: Iara de Souza
Britez / Mara Cabana dos Santos Martins.
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Pré-Conferência – Conselho Local do Riacho Doce
Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 62
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ........ : 31
Nome das/dos Delegadas/Delegados Usuários Eleitos: Aparecido
Tambolo / Everton Neves Rodrigues / Fabiano Patrick Leite Soares / Helinton
Araujo / Cristiane Linhares dos Santos (Suplente) / Edson Fernando Lara dias
(Suplente) / Fatima Natalia Bof (Suplente) / Holanda do Rocio de Bastos
(Suplente) / Rosangela Caetano da Silva (Suplente).
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Pré-Conferência – Conselho Local do Murici
Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 51
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ........ : 26
Nome das/dos Delegadas/Delegados Usuários Eleitos: Adenir Buhrer /
Ana Luzia Greboge / Francisco Pereira da Silva / Ronaldo Adriano Przybycien /
Alzira Pariz Valerio (Suplente).
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Pré-Conferência – Cons
nselho Local do Centro
Nº DE PESSOAS
S PRESENTES .............. : 37
Nº DE PROPOST
TAS APROVADAS ........ : 47
Nome das/dos Delegadas/Delegados
De
Usuários Eleitos: Antonio
A
Marcos
dos Santos / Benedito Lenzi
Le
da Silva / Fernando José Curi Stabe
ben Jr. / Isabela
de Aviz / Paulo Cesar do
o Carmo.
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Pré-Conferência – Conselho Local do São Marcos

Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 16
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ........ : 33
Nome das/dos Delegadas/Delegados Usuários Eleitos: Cristiano de
Oliveira / Emerson Mariano / Jose Rendok / Kethryn Jessica de Oliveira.
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Pré-Conferência – Cons
nselho Local do Guatupê
Nº DE PESSOAS
S PRESENTES .............. : 68
Nº DE PROPOST
TAS APROVADAS ....... : 42
Nome das/dos De
elegadas/Delegados Usuários Eleitos: Accemar Marques
/ Cherry Viana / Dinorá Aparecida
A
Pimpão / Dione Aparecido de
e Oliveira / João
Luiz Martins Saldanha / Joel Reis da Cunha / Oberdan Floria
riano Barbosa /
Wesley Amaro de Lima / Chaiane Silva (Suplente) / Isabel Freir
ire Rosa Berard
(Suplente).
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Pré-Conferência – Conselho Local do São Marcos Rural
Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 54
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ....... : 47
Nome das/dos Delegadas/Delegados Usuários Eleitos: Adriano dos
Santos Franco / Aparecido Fermino Santos / Nilce Aparecida Nepomoceno /
Zelia Adelina da Conceição.
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Pré-Conferência – Conselho Local da Borda do Campo
Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 68
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ....... : 52
Nome das/dos Delegadas/Delegados Usuários Eleitos: Artur Paulo
Azambuja de Souza / Beatriz Basso Santana / Geni Pereira da Silva / Indiana
da Silva Cruz / Jose Luis Possebom / Michael Venerucci Ribeiro / Maria
Aparecida Martins da Silva (Suplente) / Madalena de Oliveira (Suplente).
Observação: A Comissão Organizadora da 12ª Conferência de Saúde recebeu ofício nº
004/2017 do Conselho Local de Saúde (CLS) da Borda do Campo solicitando mais vagas de
Delegadas/Delegados devido a abrangência territorial e número de usuários da região. A
Comissão, conforme Ata da 11ª Reunião da Comissão Organizadora, 26/05/2017, decidiu por
acatar a solicitação comprometendo-se a remanejar vagas de Delegadas/Delegados que
porventura sobejassem de outros Conselhos Locais. Três vagas para Delegada/Delegado da
Pré-Conferência do CLS Centro (31/05/2017) foram remanejadas à Pré-Conferência do CLS
Borda do Campo.
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7.2 PLENÁRIAS DAS ENTIDADES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE E
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
A Plenária das Entidades de Trabalhadores da Saúde foi realizada no
dia 01/06/2017 e a Plenária dos Prestadores de Serviço da Saúde foi realizada
em 05/06/2017. Ambas as Plenárias foram organizadas e realizadas pela
Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde.
Especificamente para a Plenária das Entidades de Trabalhadores da
Saúde foi elaborado pela Comissão Organizadora um Regimento Interno
específico para aprovação conjunta com os participantes no dia da Plenária.
As Plenárias tiveram por objetivos discutir e propor ações ou metas para
a implementação da Política Municipal de Saúde para servir como base para
discussão dos Grupos de Trabalho da 12ª Conferência Municipal de Saúde de
São José dos Pinhais, seguindo os Eixos Temáticos constantes no
Regulamento da 12ª Conferência de Saúde, e eleger Delegadas/Delegados
Titulares e Suplentes para representação na Conferência.
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Plenária das Entidades dos Trabalhadores da Saúde
DATA ....................................................... : 01/06/2017 (quinta-feira)
HORA ...................................................... : 19:30
LOCAL ..................................................... : Câmara de Vereadores de
São José dos Pinhais
Nº DE PESSOAS PRESENTES .............. : 50
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ....... : 70
Nome das/dos Delegadas/Delegados Trabalhadores da Saúde Eleitos:
Alexandre Szabo / Camila Maira Zaleski Sebastiani / Christiane Luiza Santos /
Denise Monteiro do Nascimento / Edineia do Rocio Rodrigues / Eliete
Rodrigues Pires / Franciele Geraldi / Jaciane Bloss Bassil / Jeovane Pontes
Felix / Jose Marques Filho / Leonice Palega / Luana de Freitas Sobroza / Lucas
Sarolli Mion / Luciane Maria Carraro da Rocha / Marcos Porto / Maria Luiza de
Souza Polli / Moracy Basso Moraes / Neusa Dias Dittrich / Paulo Antonio Alves
da Silva / Pedro Henrique da Silva / Raul Joel Rosa / Taís Regina Dias de
Souza / Tania Aparecida de Lima / Zilda Cecília Fronteck / Amauri Yoshio
Yamamoto (Suplente) / Mirian Oliveira de Quadros Guimarães (Suplente) /
Noemi Meireles da Silva (Suplente).
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Plenária dos Prestadores de Serviços de Saúde

DATA ....................................................... : 05/06/2017 (segunda-feira)
HORA ...................................................... : 18:00
LOCAL ..................................................... : Secretaria Municipal de
Saúde de São José dos
Pinhais
NÚMERO DE PESSOAS PRESENTES .. : 10
Nº DE PROPOSTAS APROVADAS ....... : 0

Nome das/dos Delegadas/Delegados entre os Prestadores de Serviço
de Saúde: Nenhum representante, das mais de 40 (quarenta) entidades
convidadas (exemplo: fornecedor de gases medicinais, APAE, Lavanderia,
fornecedor de órteses e próteses da ortopedia, comunidades terapêuticas,
clínicas diversas, limpeza, locação e manutenção de equipamentos),
compareceu a Plenária.
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7.3 DELEGADAS NATAS E DELEGADOS NATOS
As/Os

Delegadas/Delegados

Natas/Natos

foram

definidos

no

Regulamento da 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais
como sendo os representantes Conselheiros Municipais de Saúde Titulares
das entidades que compõem o Conselho Municipal de Saúde da Gestão
vigente (2016/2019).
Nome

das/dos

Delegadas/Delegados

Natas/Natos

do

Conselho

Municipal de Saúde: Afonso Rendak (segmento – usuário) / Antônia Vaz de
Lima (segmento – usuário) / Claudiana Leivater Kozan (segmento – gestor) /
Cleberson Vieira dos Santos (segmento – gestor) / Edmar da Silva Mesquita
(segmento – trabalhador) / Elvira Aparecida Piovezam Valaski (segmento –
usuário) / Gelson Costa / Lucilene Aparecida Carneiro (segmento – usuário) /
Marcio Rafael Almeida Teixeira (segmento – trabalhador) / Priscila Lima de
Araujo Scalercio (segmento – trabalhador) / Roberto Antônio Cavadinha Corrêa
Júnior (segmento – trabalhador) / Robson Vieira da Silva – Jamaica –
(segmento – usuário) / Sandra Keiko Ikoma Yoshikaua (segmento – gestor) /
Sinézio Valério (segmento – usuário) / Sonia Maria Bicigo Dagort (segmento –
usuário) / Sueli Krast (segmento – gestor).
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7.4 DELEGADAS/DELEGADOS INDICADOS DO SEGMENTO GESTOR

Os Delegados do segmento referente a gestão foram indicados via
Ofício SEMS/GABINETE Nº 1273/2017, de 19 de junho de 2017 (todas as
substituições foram informadas a Comissão Organizadora) e o número de
Delegados em conformidade com o Regulamento da 12ª Conferência Municipal
de Saúde Art. 27º.
Nome das/dos Delegadas/Delegados Indicadas/Indicados pela Gestão:
Adolfo Oscar Gigglberger Bareiro / Adriana Zawadzki Quadros / Alessandra
Luciana Aguilera / Amilton Jose Ferreira de Paula / Ana Paula de Moraes Maia
Barros / Andre Luiz Sada / Bruna Leonel Giacomeli / Carmem Lucia Arrata /
Cintia Mazur / Debora Cristina Martins Ferreira Chemin / Giuvana Casagrande /
Ivete Martines Munhoz Villar / João Rodrigues Neto / João Veroni da Fonseca
Moura / Lisyanne Kuser Chuviski / Odevair da Silva Mathias / Pedro Luiz
Barcelos Carneiro / Rafael Antonio Gabriel / Raquel Vlnieska / Rosalina de
Oliveira Lourenço / Roselei Mannrich Huber / Scheila Maria Graczyk Takayasu /
Valdivia dos Santos de Lima / Vilson José Ferreira de Paula. / Adriana
Anunciada de Lima (Suplente) / Adriane Cristina Prado da Silveira Dugonski
(Suplente) / Amanda Pujol Carvalho (Suplente) / Luciana Buffara (Suplente) /
Izildinha Maozita da Cruz (Suplente) / Marcia Daniele Seima (Suplente) / Sueli
Kodo (Suplente) / Isabel Cristina Becker (Suplente) / Rachel Mehl (Suplente) /
Andressa Boza Melo (Suplente) / Michelly Moura Feijó (Suplente) / Andrea Rita
Kusma Tavares (Suplente) / Idalete Bosco da Lapa Ando (Suplente) / Maria
Rosana de Bastos de Paula (Suplente).
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7.5 CONVIDADOS ESPECIAIS

Conforme o Artigo 33º do Regulamento da 12ª Conferência Municipal de
Saúde, cada segmento teve o direito de indicar Convidadas / Convidados, com
direito a voz, para participar da 12ª Conferência Municipal de Saúde.
O segmento dos usuários não fez indicações de Convidados.
O segmento dos trabalhadores da saúde indicou como Convidada a
Vereadora Margarida Maria Singer (Nina Singer).
O segmento gestor indicou como Convidadas a Sra. Adriana da Silva
Jorge Carvalho (Secretária Municipal de Saúde de Pinhais) e a Sra. Katya
Rafaela Teixeira Carvalho (Secretária Municipal de Saúde de Agudos do Sul e
Presidente do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde da
Região Metropolitana de Curitiba - CRESEMS/RMC).

7.6 INSCRIÇÕES PARA DELEGADA/DELEGADO INDEFERIDAS
Os casos de eleição de Delegadas/Delegados como representante de
usuários com Cargo em Comissão na Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais tiveram sua eleição Indeferida pela Comissão Organizadora da 12ª
Conferência de Saúde por meio da Resolução CO12CONF nº 04, de 05 de
junho de 2017.
Houve

também

casos

de

Indeferimento

de

inscrição

para

Delegada/Delegado na fase de entrega de documentação. O primeiro caso foi
devido a falta de entidade indicando o usuário (contrariando o Art. 35º do
Regulamento da 12ª Conferência Municipal de Saúde). O segundo caso tratouse de um usuário que estava presente, mas não participou da eleição para
Delegada/Delegado

Pré-Conferência,

e,

mesmo

assim,

entregou

documentação (contrariando o Art. 18º do Regulamento da 12ª Conferência
Municipal de Saúde).
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7.7 ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA QUE PARTICIPARAM
DA 12ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE COM DELEGADAS E DELEGADOS
- Associação de Moradores Águas Belas;
- Associação de Moradores BMZ – Bond, Marambaia e Zenith;
- Associação de Moradores da Contenda e Arredores (AMCAR);
- Associação de Moradores da Vila Iná, Vila Arthemia, Jardim Teus Passos,
Sueli, Maria Olímpia, Plantas Rio Pequeno e Iguaçu;
- Associação de Moradores da Vila Quississana (ASMOVIQ);
- Associação de Moradores do Conjunto Apolo;
- Associação de Moradores do Jardim Lucy (AMJLU);
- Associação de Moradores do São Judas Tadeu;
- Associação de Moradores Moradias Trevisan (ASMOT);
- Associação de Moradores Univilas;
- Associação dos Funcionários Públicos Municipais de São José dos Pinhais
(AFPM);
- Associação dos Moradores da Bacia Hidrográfica do Rio Ressaca
(AMBAHRRIE);
- Associação dos Moradores e Amigos da Planta Perbiche (AMAPP);
- Associação dos Moradores do Jardim Independência (AMORJI);
- Associação dos Moradores do Miringuava;
- Comunhão Cristã Abba São José dos Pinhais;
- Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN-PR);
- Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR);
- Federação das Associações de Pais, Mestres e Funcionários das Escolas
Públicas do Estado do Paraná (FEPAMEF-PR);
- Federação Municipal das Associações de Moradores de São José dos Pinhais
(FEMAM);
- Força Sindical do Paraná;
- Igreja do Evangelho Quadrangular;
- Paróquia Nossa Senhora Aparecida;
- Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz;
- Paróquia Sagrado Coração de Jesus;
- Paróquia Santo Antônio;
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- Paróquia São Sebastião;
- Pastoral da Criança de São José dos Pinhais;
- Sindicato dos Agentes Comunitários do Estado do Paraná (SINDACS-PR);
- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais
(SINSEP);
- Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (SINTRACON);
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José dos Pinhais

8. A 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais – PR
realizou-se na Academia Policial Militar do Guatupê (Rodovia BR-277, KM 72,
São José dos Pinhais), sendo a partir das 17 horas às 21 horas na data de 30
de junho e das 08 horas às 17 horas e 30 minutos na data de 01 de julho de
2017 em consonância com a Resolução 453 de 10 de Maio de 2012 do
Conselho Municipal de Saúde, Lei Municipal 1.435 de 23 de outubro de 2009, e
alterações, Lei Municipal n° 2.252, de 16 de setembro de 2013, Decreto 1.077
de junho de 2012, e alterações – Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde - CMS/SJP.
A 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais foi
convocada pelo Executivo Municipal através do Decreto Municipal nº 2.653 de
18 de abril de 2017 e em consonância com o Regulamento da 12ª Conferência
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, aprovado pelo Conselho
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais em Resolução CMS/SJP nº 53,
de 03 de maio de 2017.
Na solenidade de abertura destacou-se a presença e representantes das
seguintes autoridades: o Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Sr.
Antonio Benedito Fenelon, o Chefe de Gabinete do Prefeito e Secretário
Municipal de Governo, Sr. Augustinho Michalizen, o Promotor do Ministério
Público em São José dos Pinhais, Dr. Willian Lira de Souza, o representante da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Diretor da 2ª Regional de Saúde
Metropolitana e Palestrante Magno da 12ª Conferência Municipal de Saúde, Sr.
Guilherme Fernandes Graziani, o Presidente do Conselho Estadual de Saúde
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do Paraná, Sr. Marcelo Hagebock Guimarães, o Secretário Municipal de
Saúde, Sr. Giovani de Souza, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de
São José dos Pinhais, Sra. Sandra Keiko Ikoma Yoshikawa, o Diretor da
Previdência São José, Sr. Fabrício Alves Tambolo, representante da Câmara
Municipal de São José dos Pinhais (CMSJP), a Vereadora Sra. Margarida
Maria Singer (Nina Singer), o representante do Presidente da Comissão de
Saúde e Assistência Social da CMSJP e Vereador Ido Antoninho Lunelli, o
Chefe de Gabinete, Sr. Jean Cordeiro e o representante da Secretaria
Municipal de Educação, Elson de Almeida Ribas Filho.
A 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais
apresentou como Tema “Entendendo e Construindo o SUS com Qualidade” e
com os seguintes objetivos:
- Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde - SUS, para garantir a saúde como direito humano, a sua
universalidade, integralidade, equidade e gratuidade do SUS, com base em
políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto
na Constituição Federal de 1988, e nas Leis no 8.080, de 19 de setembro de
1990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
- Mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca do
direito à saúde e em defesa do SUS;
- Fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla
representação da sociedade em todas as etapas da 12ª Conferência Municipal
de Saúde;
- Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das
necessidades de saúde e participar da construção das diretrizes do Plano
Plurianual - PPA e do Plano Municipal de Saúde 2018-2021;
- Analisar o Plano Municipal de Saúde 2014-2017.
Os Eixos temáticos da 12ª Conferência Municipal de Saúde foram
baseados nas Diretrizes do Plano Estadual de Saúde do Estado do Paraná
2016-2019 e discutidos nos Grupos de Trabalho. Os Eixos Temáticos foram:
I – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde;
II – Qualificação da Rede Mãe São-Joseense;
III – Qualificação da Rede de Urgência e Emergência;
IV – Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental;
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V – Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal;
VI – Implantação da Rede de Saúde do Idoso;
VII – Melhoria do Acesso e do Cuidado às Áreas de Atenção Inclusivas e
Pessoas com Deficiência (PcD);
VIII – Melhoria da Atenção Especializada e da Regulação do Acesso aos
Serviços do SUS;
IX – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica;
X – Fortalecimento da Vigilância em Saúde (Ambiental, Epidemiológica,
Sanitária e Segurança e Saúde do Trabalhador);
XI – Fortalecimento da Escola de Saúde Pública de São José dos
Pinhais;
XII – Ouvidoria como instrumento de Gestão e Cidadania;
XIII – Qualificação do Controle Social do SUS;
XIV – Fortalecimento e Qualificação do Hospital e Maternidade Municipal
São José dos Pinhais;
A 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais foi
realizada em dois dias com a seguinte programação.
Dia: 30 de junho
17:00 Credenciamento com coffee break
18:00 Abertura
18:15 Composição da Mesa
18:45 Apresentação do Plano Municipal de Saúde 2014-2017
19:15 Palestra (30 minutos de palestra e 15 minutos para perguntas)
20:00 Leitura e Aprovação do Regimento Interno
21:00 Encerramento
Dia: 01 de julho
08:00 Credenciamento com coffee break
09:00 Início dos Trabalhos em Grupo
11:30 Fim dos Trabalhos em Grupo
11:45 Entrega das propostas aprovadas nos Trabalhos em Grupo
12:00 Almoço
13:30 Apreciação e votação das propostas na Plenária Final
15:30 Intervalo com coffee break
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16:00 Continuidade da apreciação e votação das propostas e moções na
Plenária Final.
17:30 Encerramento.
A Mesa Diretora da 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José
dos Pinhais foi composta com a seguinte formação: Presidente: Giovani de
Souza (Secretário Municipal de Saúde), Coordenação Geral da Plenária de
Abertura: Elvira Aparecida Piovezam Valaski (1ª Secretária do Conselho
Municipal de Saúde e representante do segmento – usuários) e Roberto
Antônio Cavadinha Corrêa Junior (Vice-Presidente do Conselho Municipal de
Saúde e representante do segmento – trabalhador), Coordenação Geral da
Plenária Final: Priscila Lima de Araujo Scalercio (Conselheira Municipal de
Saúde e representante do segmento – trabalhador) e Edmar da Silva Mesquita
(Conselheiros Municipal de Saúde e representante do segmento – trabalhador)
e Relatoria: Sinézio Valério (Conselheiro Municipal de Saúde e representante
do segmento – usuário).
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8.1 PALAVRAS DO PREFEITO

O Sr. Prefeito, Antonio Benedito Fenelon, declarou que em meio as
várias dificuldades políticas e econômicas de nosso país, o trabalho do dia-dia
é desgastante. Mas, relembra de um encontro com o Dr. Willian no Ministério
Público e o Promotor declarou que ele havia escolhido ser Prefeito e o Dr.
Willian de ser promotor público, e que agora ambos têm que dar o seu melhor,
sem se indispor, sem ofender a ninguém e estar sempre preparado para tomar
decisões, pois quando o gestor público erra quem paga por isso é a população.
Segundo o Chefe do Executivo, Deus o confiou a missão de administrar
os recursos da população são-joseense. E, declarou que só há um propósito
para

ocupar

um

cargo

público,

administrar

com

responsabilidade

e

comprometimento o recurso público, pois tal recurso tem de voltar para o povo
por meio de serviço público de qualidade.
O Prefeito salientou também que não possui todo conhecimento em
saúde pública para fazer um discurso técnico, mas sabe que não adianta falar
de orçamento público quando a população está dentro de uma Unidade de
Saúde, UPA ou Hospital. Seu papel é trabalhar para encontrar um caminho
para que quando as pessoas precisem de atendimento, sua dor possa ser
amenizada. Há de se ter conhecimento do sofrimento das pessoas, pois é o
direito do cidadão buscar atendimento em uma repartição pública da saúde.
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Ademais, o Prefeito mencionou que quando é tomada uma decisão que
não vem de encontro com as necessidades das pessoas, o gestor também
sofre, pois nenhum pai ou uma mãe fica feliz em não atender ao pedido de um
filho, ainda mais sabendo que ele merece, mas, mesmo assim, não é possível
fazer. Assim também é com o gestor público. “Quem dera tivéssemos recurso
para fazer tudo aquilo que o povo merece e que temos vontade de fazer e dar o
que as pessoas têm necessidade de receber. “
Aos servidores públicos e conselho de saúde o Prefeito declarou que
seria impossível fazer um grande trabalho sem contar com cada um dos
conselheiros e servidores. E, que tem preocupação e carinho ao reformar as
Unidades Básicas de Saúde para dar algum conforto para os servidores e
usuários. Mas, complementa dizendo que de “nada adianta o prédio bonito e
mobiliário novo e moderno sem a participação humana, quem faz a diferença lá
na Unidade de Saúde, Hospital, UPA ou qualquer serviço de saúde é você,
nosso servidor.”
A fala do Prefeito continua dizendo que o servidor de saúde também não
é servidor por acaso, pois se ele não gostar ou tiver amor pelo ser humano,
não será servidor de saúde. “Vocês são diferenciados, pois Deus lhes escolheu
e capacitou para colocar nas vidas das pessoas nos momentos que elas mais
precisam que é o da doença. Acredito em vocês! E com vocês servidores,
Conselho de Saúde, Ministério Público vamos conseguir amenizar a dor das
pessoas de nossa cidade.”
Ressaltou também que os recursos são poucos, mas a vontade de fazer
dar certo é muita e tem trabalhado para isso. O Prefeito comentou que uma
senhora lhe abordou dizendo que precisava falar-lhe e respondeu a ela que
fosse falar com ele às oito horas da manhã e ela perguntou-lhe, cedo assim?
Declarou que inicia seu trabalho cedo e termina tarde, pois é uma causa nobre.
Para finalizar disse: “a missão foi Deus que me confiou, foi minha
escolha aceitar e quero dar meu melhor neste tempo. Talvez, em três anos e
meio, ao deixar a Prefeitura vou dizer: eu fui, Deus me escolheu, me capacitou
e eu dei o meu melhor. Não quero jamais deixar a Prefeitura com a consciência
pesada pensando que eu poderia ter feito a diferença e não fiz. Mas, só
poderei fazer a diferença com a ajuda, trabalho e profissionalismo de cada um
de vocês servidores.“
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8.2 PALAVRAS DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
A

Sra.

Sandra

Keiko

Ikoma

Yoshikawa iniciou sua fala relatando que
há

uma

tarefa

desafiadora,

pois

a

demanda é infinita na saúde, mas os
recursos escassos. Assim, convidou a
todos para uma reflexão de quanto se
quer investir em saúde e quanto se quer
investir em doença. “Desejam-se mais
Unidades de Saúde ou Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs)? Quanto se deseja investir em políticas de atenção
básica em saúde, prevenção ou atendimento de urgência e emergência?”
A Sra. Sandra completa que a realidade não nos permite tudo e que
pedir o impossível pode condenar o possível. “Não sejamos individualistas, pois
como Delegados na Conferência temos de defender os direitos do coletivo e
devemos pensar naqueles que representamos (a criança, o trabalhador, o
idoso, o deficiente e o doente mental).”
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8.3 PALAVRAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Secretário Municipal de Saúde, Sr.
Giovani

de

Souza,

iniciou

sua

fala

abordando o tema da conferência escolhido
pelos Conselheiros Municipais de Saúde,
pois há duplo sentido quando percebemos
as palavras “Entendendo e Construindo”.
O Secretário relatou que “Entendendo” significa pergunta-se o que é o
SUS? O que é a participação tripartite? Qual a participação do Ministério da
Saúde? Qual a participação do Governo do Estado, SESA-PR? Qual a
participação do Município? O que é a Atenção Primária, Secundária e
Terciária? O que é a regionalização? O que significa a 2ª Regional de Saúde
Metropolitana (2ª RSM)? E, o que significam as mais de três milhões de
pessoas atendidas nesta Regional de Saúde? O que significam os 23 hospitais
credenciados pelo SUS que fazem parte de uma Rede de Atenção? O que
significa a atenção básica, especializada, assistência farmacêutica, assistência
laboratorial? O que significa atenção a criança, ao idoso? O que são Linhas de
Atenção? “Entendendo” o SUS, é tudo isso!
O Sr. Giovani continuou sua fala declarando que o SUS é um dos mais
complexos sistemas ou política pública, e talvez a única política pública do
país. Esta política pública (SUS) tem dificuldades? Tem. Ela vive um momento
difícil? Sim. Em verdade, ela vive um dos momentos mais difíceis desde sua
criação em 1988 na Constituição Federal, constituição cidadã, onde o SUS
nasceu. Após, com a Lei 8.080 as diretrizes e estratégias foram definidas. Mas,
são tantas Resoluções e tantas Portarias que “Entendendo” este SUS e sua
complexidade é extremamente difícil, tanto para os gestores quanto para a
comunidade.
O Sr. Giovani continua sua fala declarando que estava lendo algumas
críticas de algumas pessoas ao SUS, e deu exemplo de uma senhora que
reclamava de que teve de aguardar 25 minutos em uma Unidade de Saúde.
Mas, em outra postagem leu que outra senhora aguardava há dois anos por um
exame. Salientou o contraponto e complexidade de pessoas que reclamam por
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situações de espera de 20 minutos e outras pessoas permanecem silenciosas
enquanto espera por dois anos.
Outro ponto salientado pelo Secretário é que ao escutar o rádio, recebeu
a notícia de que mais 500 mil pessoas que tinham convênio de saúde, no
primeiro semestre de 2017, tiveram que escolher onde cortar custos e agora
estão dependendo do SUS. Estas 500 mil pessoas vêm ao SUS e fazem com
que o sistema fique ainda mais complexo. Mesmo assim, a administração
pública, conselho de saúde e a comunidade entenderam este momento de
Conferência como oportunidade, não se eximindo de responsabilidades, mas
seriamente comprometendo-se em “Entender” a complexidade do SUS e
“Construir”.
O Sr. Giovani declarou que nestes primeiros seis meses de gestão,
foram criados na SEMS um conselho gestor e um comitê de crise, mas não
deixou de ouvir a comunidade e o Conselho Municipal de Saúde. E, também
tem ido ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde, a 2ª RSM, destacando
também a inédita participação contínua da SEMS no Conselho de Secretários
Municipais de Saúde (COSEMS-PR), Conselho Regional de Secretários
Municipais de Saúde da Região Metropolitana de Curitiba (CRESEMS-RMC) e
nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs).
A SEMS SJP tem investido na união dos municípios, como por exemplo,
por meio de consórcio, a SEMS tem atendido a reuniões com o consórcio de
Londrina, Ponta Grossa, e consórcios de outros estados como de Santa
Catarina e Minas Gerais. Declarou que a SEMS está tentando “Construir”
oportunidades de qualidade no atendimento utilizando a inovação. E,
observando a legalidade e das possibilidades que o SUS tem oportunizado
neste momento, em meio à reconstrução que está sendo feita, não só em SJP,
mas em todo o país, o tema “Construir”.
Entendendo e Construindo o SUS com “Qualidade”, isso não garante
que todos os problemas serão resolvidos, diz o Sr. Giovani. Mas, complementa
que nesta semana foi inaugurada a primeira obra, a nova estrutura do Centro
de Especialidades Odontológicas (CEO). E nos dias próximos serão
inauguradas as novas instalações da Unidade de Saúde Veneza. Salientou que
a SEMS optou, em um primeiro momento, oferecer estrutura e condição física
de qualidade ao servidor.
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Conforme o Secretário, em um segundo momento, em setembro,
conforme determinação do Ministério Público será realizada a contratação de
médicos da Estratégia Saúde da Família por meio de concurso público,
também de enfermeiros e farmacêuticos. Continuou seu relato informando que
tem investido na ambiência das Unidades de Saúde (limpeza, pintura e jardins
floridos com bancos) para os servidores em horário de intervalo e para que os
usuários sintam-se bem e recepcionados. Relatou que também é necessário
investir na qualidade do atendimento para melhor acolhimento do usuário.
Afirmou que este é o SUS da “Qualidade” que foi proposto.
“Entendendo e Construindo o SUS com Qualidade”, o Secretário relata
que tem colocado Deus em primeiro lugar, declarando que o Prefeito tem feito
o mesmo, pois mesmo sabendo que o Estado é laico, declara ser um homem
de muita fé. Como exemplo, relatou que a Conferência de Saúde não teria sido
construída sem as pessoas. Declarou que neste momento é Secretário
Municipal de Saúde e não teve participação nenhuma na organização do
evento e reconheceu o trabalho dos servidores da saúde que foram
incansáveis, mesmo em meio a dificuldades, não medindo esforços para a
realização do evento e que tem feito seu melhor para que a comunidade
receba o SUS com “Qualidade”.
Finalizando o Sr. Giovani citou um poeta do século XIII (Pietro –
presbítero italiano), “É vã toda a construção humana que não começa no céu.”
Relata também que com certeza, tudo o que temos feito com carinho e amor,
pensando no doente e acamado, pois minhas suas orações pela manhã iniciam
com este entendimento, sabendo que não é merecedor, mas não pede por ele
mesmo, mas que Deus tenha misericórdia de SJP e cuide dos doentes,
acamados e dê sabedoria para todos os colaboradores para que tenham
entendimento, iniciativa e boa vontade para fazer o melhor por estes doentes e
acamados, pois este é o motivo de estarmos aqui.
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8.4 PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
A Vereadora Margarida Maria Singer (Nina
Singer), relatou sua participação em duas PréConferências nos bairros e declarou a extrema
importância da participação dos usuários, pois são
os usuários que sabem o que está acontecendo na
saúde pública e por isso podem propor mudanças
para a SEMS e o que deve ser executado para o
garantimento da tão sonhada saúde pública de
qualidade. Destacou que a Câmara Municipal de
SJP e seus 21 Vereadores estão fiscalizando e
contribuindo para com a saúde pública e estarão
acompanhando as propostas de saúde aprovadas na 12ª Conferência de
Saúde para que realmente aconteçam.
A Vereadora Nina Singer relatou ainda que na mesma semana da 12ª
Conferência de Saúde a Câmara Municipal votou e aprovou mais de R$ 10
milhões para a Secretaria Municipal de Saúde.
A Edil parabenizou os organizadores da 12ª Conferência de Saúde, pois
nada acontece ao acaso, são dias de elaboração, foram doze Pré-Conferências
e os dois dias de debate na Conferência Municipal.
A vereadora agradeceu aos presentes, ao Prefeito, que com o Secretário
de Saúde, sua equipe e servidores, buscam soluções para a saúde pública.
Finalizando, agradeceu e parabenizou mais uma vez a presença dos
cidadãos são-joseenses que representam o município na Conferência e espera
que as propostas da Conferência sejam construtivas e que venha a se tornar
realidade nos próximos anos, para que na próxima Conferência tudo que tenha
sido elencado tenha acontecido.
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8.5 PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE
SAÚDE DO PARANÁ
O
(segmento

Sr.
–

Marcelo

Hagebock

trabalhador)

Guimarães

declarou

que

a

Conferência de Saúde é um momento rico e
privilegiado de discussão de políticas públicas e
democracia. “Nas Pré-Conferências, é importante
ouvir o que a população, que utiliza os serviços,
precisa para o melhoramento da qualidade de vida.”
Destacou também a importância dos concursos
públicos

para

diversos

profissionais,

para

o

garantimento do atendimento em saúde. E, que as
propostas aprovadas sejam efetivadas no SUS de
São José dos Pinhais, não se esquecendo da importância quanto à
particularidade do indivíduo frente aos princípios do SUS e a qualidade do
serviço.
Relatou também sobre a importância de que o Plano Municipal de Saúde
esteja em consonância ao Plano Estadual de Saúde 2016-2019 e suas
diretrizes.
Ao finalizar, mencionou que o Conselho Estadual de Saúde está de
portas abertas para o bom andamento do Conselho Municipal de Saúde, para
que se possam fortalecer as políticas do SUS no Estado do Paraná.
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8.6 PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O Dr. Willian Lira de Souza (2º Promotor de
Justiça - 2º Gabinete - Ministério Público do
Estado do Paraná - São José dos Pinhais - PR)
parabenizou o auditório cheio. Relembrou que a
10ª Conferência Municipal de Saúde também foi
realizada na Academia Policial Militar do Guatupê
e que fazia muito frio naquele dia de Conferência.
Aproveitando o pensamento, iniciou a analogia do
“cobertor”. No entanto, antes falou da felicidade
de estarem em um evento onde as vozes da
população são ouvidas, usuários de cada canto
do município. Todavia, destacou a dificuldade do entendimento da pactuação
de uma política pública entre o governante e o usuário.
O Promotor relatou que enquanto o Brasil passava por uma fase
econômica boa (“surfando uma onda”), tudo parecia fácil, a visão de um
visionário era mais crível. Mas, agora que a “onda” quebrou, estamos na areia
e precisamos saber o que fazer daqui em diante; ou seja, como nossos passos
serão impressos na areia. Segundo o Dr. Willian, para isso é necessário
planejamento.
Ao ser iniciado o processo de realização da 12ª Conferência Municipal
de Saúde, o Promotor relembrou que foi indagado quanto à necessidade de
realização de uma conferência este ano 2017. Destacou que o papel principal
de uma Conferência de Saúde é o de pactuar o planejamento municipal do
futuro, que é o Plano Municipal de Saúde 2018-2021, pois para a eleição de
Conselheiros Municipais de Saúde, não é necessário um evento chamado
Conferência, pois é muito mais fácil eleger Conselheiros de Saúde do que
estabelecer um Plano Municipal de Saúde.
Relatou também que há muito que se equalizar entre a prestação de
serviços de saúde e os recursos financeiros disponíveis para investimento, pois
não existe planejamento sem a contabilização de recursos. É importante que o
planejamento seja bem feito e traçado, mas só tem validade após ser pactuado
(quando a população tem a visão correta de sua expectativa e o gestor saiba a
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expectativa da população). O Promotor afirmou que este tipo de pactuação
ainda está obscuro no Brasil e é necessário clarear esta situação. E, se o
Governo Federal não está sendo pró-ativo, que comecemos nós aqui no
município.
O Dr. Willian mencionou que o planejamento é importante, a pactuação
é importante, mas mais importante é a definição de expectativas, pois na
Conferência de Saúde são traçadas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde
e não os detalhes do mesmo. A diretriz é como o caminho que o gestor deve
seguir ou trilhar, mas será definido pelo gestor e o Conselho Municipal de
Saúde como se organizar para percorrer o caminho. Como exemplo foi
destacado o dia-dia da Promotoria que recebe diariamente solicitações de
medicamentos, cirurgias e outros procedimentos não previstos ou fornecidos
em listagem oficial.
“O “cobertor” (recurso público) é um só. Se puxarmos para um lado, o
outro ficará descoberto e como o cobertor será utilizado? O promotor relata que
o tamanho e densidade do cobertor já se têm. É preciso que a população saiba
deste cobertor e juntos (gestão e usuários) definirem o que será priorizado
cobrir.“
O Dr. Willian continua sua fala relatando que o SUS é bom! E, o SUS é o
“colchão”. E já tivemos como exemplo os 500 mil usuários no Paraná que
tinham plano de saúde privado e agora dependem exclusivamente do SUS,
essas pessoas têm a expectativa deste “colchão”.
Outro exemplo mencionado pelo Promotor foi o das pessoas com idade
a partir dos 50 anos, o Plano de Saúde privado fica mais caro (e ficará ainda
mais) e a tendência é que estas pessoas ao envelhecerem ganhem menos
devido a capacidade produtiva que diminui, e todos vão para o “colchão” SUS.
No entanto, conforme o Promotor, nós temos que imaginar que o SUS é
muito bom, pois se alguém famoso em um carro todo equipado bate na
esquina, o SAMU que atende. O condutor será levado para um hospital público,
e para a Unidade de tratamento Intensivo (UTI), mesmo se o custo for de R$ 5
mil ou R$ 500 mil. Inclusive em São José dos Pinhais, o Hospital atende
pessoas do Brasil todo e até estrangeiros em situação emergencial.
“Este é o SUS que ninguém e nem a mídia vê, salvo quem passa por
ele. O SUS que não funciona, o SUS que é mal visto é o do serviço básico,
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pois tem de atender um número gigante de pessoas, com diversas
reclamações e deve atender em tempo recorde, e isso o SUS não consegue. O
SUS consegue realizar os serviços mais complexos, mas ainda tem dificuldade
de atender o simples.” De acordo com o Dr. Willian, a Conferência de Saúde e
o Plano Municipal de Saúde terão como principal objetivo o de saber como São
José dos Pinhais irá prestar os serviços públicos da melhor forma possível,
mas o básico. Como o Posto de Saúde irá funcionar melhor nos próximos
anos?
“Quando o Ministério Público faz visita a uma Unidade de Saúde, notase o céu e o inferno no mesmo lugar. O inferno, pois não seria possível atender
mais pessoas e em tempo menor. O céu, pois há muitos funcionários
excelentes e engajados nas Unidades de Saúde e muitos usuários satisfeitos
com seus serviços. Dá orgulho de ver o que se construiu, mesmo em meio a
críticas e imaturidade social.”
Conforme o Promotor, não adianta reclamar dos problemas, e afirma
que os presentes na Conferência não trabalham com o passado ou o que
deveria ser. Mas, o que posso fazer para melhorar o que está ruim? O que
fazer hoje para que amanhã esteja um pouquinho melhor? O Promotor relata
que foi assim que construiu seu caminho em São José dos Pinhais, local em
que gosta muito de trabalhar.
O Dr. Willian finaliza perguntando aos presentes qual a expectativa real
dos Delegados conforme os dados orçamentários? Deve-se agir de forma
sensata, proativa e pactuada, olhando olho no olho, gestores e usuários, definir
o que vamos fazer, o que não vamos fazer, o que vamos priorizar, o que não
vamos priorizar, pois, segundo o Promotor, após esta interação a atuação dos
gestores e usuários, o resultado será muito melhor.
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8.7 APRESENTAÇÃO DAS REALIZAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE
SAÚDE 2014-2017
O Dr. Adolfo Oscar Gigglberger Bareiro, Diretor
Geral da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos
Pinhais (SJP) e Presidente da Comissão Organizadora da
12ª Conferência Municipal de Saúde de SJP, foi
responsável pela apresentação das realizações quanto ao
Plano Municipal de Saúde 2014-2017. O Dr. Adolfo é
graduado em medicina pela Universidade Federal do
Paraná (1997), com Residência em Medicina de Família e
Comunidade (PUC-PR), especialização em Saúde da
Família (UFPR). Atualmente é membro da Associação
Paranaense de Medicina de Família e Comunidade (APRMFC), Coordenador
do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade e
Vice-Presidente da Comissão da Residência Médica (COREME) da Secretaria
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais (PR).
O Dr. Adolfo abordou ano a ano o que foi feito do Plano Municipal de
Saúde 2014-2017 e abordou somente os itens não alcançados para que
sirvam de base para as discussões nos Grupos de Trabalho da Conferência
Municipal de Saúde.
A apresentação iniciou com a apresentação demonstrando as
porcentagens quanto ao cumprimento referente ao exercício de 2014, conforme
o Relatório Anual de Gestão 2014. De 233 metas, 76% foram realizadas, 17%
realizadas parcialmente e 7% não realizadas.
Quanto ao cumprimento referente ao exercício de 2015, conforme o
Relatório Anual de Gestão 2015. De 230 metas, 73% foram realizadas, 14%
realizadas parcialmente e 13% não realizadas.
Quanto ao cumprimento referente ao exercício de 2016, conforme o
Relatório Anual de Gestão 2016. De 177 metas, 79% foram realizadas, 10%
realizadas parcialmente e 11% não realizadas.
Também foram apresentadas as metas referentes as propostas da 10ª
Conferência Municipal de Saúde de 2014 até 2016, das 50 propostas, 76%
foram realizadas, 12% realizadas parcialmente e 12% não realizadas.
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O Dr. Adolfo Oscar Gigglberger Bareiro realizou a apresentação
utilizando slides que seguem abaixo na íntegra.

REALIZAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL
DE SAÚDE 2014-2017

7% NÃO REALIZADO
DIRETRIZ 1 (ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE)
- Realizar territorialização na área rural;
-Implantar o teste do pezinho nas UBSs;
-Estudar a possibilidade de agendamento de consultas e atendimentos nas UBSs
por telefone ou internet.
DIRETRIZ 2 (SAÚDE DA CRIANÇA)
-Melhorar vigilância do risco gestacional (Realizar um treinamento para
classificação de risco gestacional com médicos e enfermeiros);
-Realizar acolhimento com classificação de risco em obstetrícia (Realizar um
treinamento para classificação de risco gestacional com médicos e
enfermeiros);
-Manter taxa de mortalidade abaixo de 10/1000 nv.
DIRETRIZ 3 (SAÚDE DO IDOSO)
-Articular ação com outras áreas para atendimento
integral da população idosa.

7% NÃO REALIZADO
DIRETRIZ 4 (SAÚDE MENTAL)
- Habilitar o serviço residencial terapêutico junto ao Ministério da Saúde.
DIRETRIZ 5 (EPIDEMIOLOGIA)
- Manter epidemiologia oral;
- Incentivar notificação dos agravos de saúde do trabalhador.
DIRETRIZ 7 (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)
-Implantar o Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD;
-Adquirir veículo tipo furgão para atuação como almoxarifado móvel, em
resgate de materiais e acidentes com múltiplas vítimas e eventos
em massa;
-Cumprir a Portaria 356/2013 - Art. 5º, no que se refere a
composição de equipe de suporte básico de vida
(enf., téc. enf., condutor).

Relatório Anual de Gestão 2015
Metas Cumpridas

Metas Cumpridas Parcialmente

Metas ainda NÃO Cumpridas

7% NÃO REALIZADO
13%

DIRETRIZ 8 (ESPECIALIDADES MÉDICAS)
-Estruturar o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria – SNA;
-Ampliar a diversidade de exames especializados realizados no município.

14%

DIRETRIZ 9 (EDUCAÇÃO EM SAÚDE)
-Estimular e apoiar a criação de grupos temáticos de discussão e pesquisa em
saúde nos diversos equipamentos dos serviços da SEMS.
DIRETRIZ 10 (CONTROLE SOCIAL)
- Implantação do disque saúde.

73%
2015: 230 METAS

13% NÃO REALIZADO

13% NÃO REALIZADO

DIRETRIZ 1 (ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE)
- Implantar 2ª Equipe de NASF;
- Redivisão das áreas Rurais (APS);
- Manutenção Preventiva e corretiva de equipamentos;
- Auditoria da manutenção de equipamentos;
-Elaborar projeto de agendamento de consultas e atendimentos nas UBSs por
telefone ou internet.

DIRETRIZ 4 (SAÚDE MENTAL)
- Habilitar CAPS TM;
- Habilitar 11 leitos psiquiátricos no HMMSJP;
-Educação continuada nas UBSs em saúde mental.

DIRETRIZ 3 (SAÚDE DO IDOSO)
- Realizar capacitação anual para cuidadores de idosos;
- Desenvolvimento de material para prevenção de quedas (idosos);
-Monitoramento de ILPIs.

DIRETRIZ 6 (ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO)
-100% dos técnicos das farmácias treinados para uso racional de
Medicamentos.

DIRETRIZ 5 (SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR)
- Realizar visitas técnicas orientadas.
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13% NÃO REALIZADO
DIRETRIZ 7 (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)
- Implantar o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD);
- Adquirir ambulância SAMU reserva;
- Qualificação do SAMU junto ao Ministério da Saúde;
-Cumprir a Portaria 356/2013 - Art. 5º, no que se refere a composição de equipe
de suporte básico de vida (enf., téc. enf., condutor).
DIRETRIZ 7 (HMMSJP)
- Ampliar a Maternidade em 50 leitos;
- Adquirir lavadora termodesinfectora;
- Adequar central de materiais (RDC 30);
- Abrir mais uma UTI adulto com 12 leitos.

13% NÃO REALIZADO
DIRETRIZ 8 (REGULAÇÃO E AUDITORIA)
-Vincular a auditoria da SEMS ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA);
-Estudo do impacto orçamentário para manutenção preventiva de equipamentos.
DIRETRIZ 9 (EDUCAÇÃO EM SAÚDE )
- Promover dois eventos sobre controle social.
- Credenciamento do HMMSJP como hospital de ensino.
- 50% dos materiais didáticos padronizados conforme orientação pedagógica
- 70% do calendário oficial do Ministério da Saúde divulgado na mídia
- 60% dos profissionais do HMMSJP capacitados em urgência e
emergência, acolhimento, humanização e controle social.

Relatório Anual de Gestão 2016
Metas Cumpridas

Metas Cumpridas Parcialmente

13% NÃO REALIZADO

Metas ainda NÃO Cumpridas

11%

DIRETRIZ 10 (CONTROLE SOCIAL)
- Capacitação de gestores sobre controle social e gestão participativa;
- Implantar o disque 0800.

10%

79%
2016: 177 METAS

11,30% NÃO REALIZADO
DIRETRIZ 1 (ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE)
- Qualificar 100% dos profissionais sobre a Política Nacional de Atenção Básica;*
- Projeto estrutural arquitetônico para uma UBS;
- Unidade de referência para atendimento pediátrico na Atenção Básica.
DIRETRIZ 2 (SAÚDE DA CRIANÇA)
- Capacitação dos servidores quanto a disponibilização de métodos
contraceptivos;
- Reduzir o número de sífilis congênita para < 8/1000 nv;
- Manter taxa de mortalidade infantil abaixo de 10/1000 nv.

11,30% NÃO REALIZADO
DIRETRIZ 5 (VIGILÂNCIA AMBIENTAL)
-Realização de exames e monitoramento de zoonoses em 10% dos animais
castrados.
DIRETRIZ 5 (SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR)
- Desenvolver capacitação de SST no ramo de construção civil.
- Desenvolver capacitação de SST no ramo de metalurgia.
DIRETRIZ 5 (EPIDEMIOLOGIA)
- Elaborar relatório anual de óbito por câncer;
- Elaborar relatório anual de óbito por doenças do aparelho respiratório.

DIRETRIZ 3 (SAÚDE DO IDOSO)
- Reduzir taxa de morte prematura para < 200/100.000 hab.

Somatório dos Relatório Anuais de
Gestão 2014, 2015 e 2016

11,30% NÃO REALIZADO

Metas Cumpridas

Metas Cumpridas Parcialmente

Metas ainda NÃO Cumpridas

11%

DIRETRIZ 7 (HMMSJP)
-Adequar a central de materiais
DIRETRIZ 8 (REGULAÇÃO E AUDITORIA)
-Vincular a auditoria da SEMS ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA)

14%

DIRETRIZ 9 (EDUCAÇÃO EM SAÚDE)
- Credenciamento do HMMSJP como hospital de ensino;
- 50% dos materiais didáticos padronizados conforme orientação pedagógica;
- 50% das ações populares padronizadas conforme orientação pedagógica;
- 35% do calendário oficial do Ministério da Saúde divulgado na mídia;
-30% dos administrativos capacitados quanto ao projeto de
estratificação do Pronto-Socorro.

75%
2014, 2015 e 2016:
324 METAS
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REALIZAÇÕES DAS PROPOSTAS DA 10ª
CONFERÊNCIA DE SAÚDE
Metas Cumpridas

REALIZAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL
DE SAÚDE 2014-2017
PROPOSTAS DA 10ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2013

Metas Cumpridas Parcialmente

Metas ainda NÃO Cumpridas

12%
12%

76%
10ª Conf. Mun. Saúde:
50 METAS

12% NÃO REALIZADO
DIRETRIZ 1 (ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE)
- Qualificar 100% dos profissionais sobre a Política Nacional de Atenção Básica.
(PROPOSTA Nº 02).
DIRETRIZ 3 (SAÚDE DO IDOSO)
- Estabelecer rotina de priorização do atendimento à população idosa.
(PROPOSTA Nº 06).

12% NÃO REALIZADO
DIRETRIZ 7 (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)
- Implantar o serviço de atendimento domiciliar – SAD. (PROPOSTA Nº 19).
- Cumprir com a portaria 356/2013, conforme art. 5º, anexo II, no que se refere a
composição da equipe de suporte básico de vida com a seguinte tripulação:
enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e condutor de veículo
de urgência. (PROPOSTA Nº 26).
DIRETRIZ 9 (EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE)
- Estabelecer rotina de priorização do atendimento à população idosa.
(PROPOSTA Nº 39).
DIRETRIZ 10 (CONTROLE SOCIAL)
-Implantar no portal eletrônico da prefeitura um link de
acesso para encaminhamentos de demandas à
Ouvidoria. (PROPOSTA nº 37).

Observação: A apresentação é parcial devido ao ano de 2017 ainda não haver
terminado. Ou seja, as metas apresentadas como não realizadas ou parcialmente realizadas
podem ainda ser cumpridas no exercício de 2017. Maiores detalhes e realizações das
Programações Anuais de Saúde 2014, 2015 e 2016 referentes ao Plano Municipal de Saúde
2014-2017 estão disponíveis nos Relatórios Anuais de Gestão 2014, 2015 e 2016, no site da
Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, opção: Instrumentos de Gestão.
Disponível em: http://www.sjp.pr.gov.br/secretarias/secretaria-saude/relatorio-quadrimestral/.

66

8.8 PALESTRA MAGNA

A 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais contou
com a participação do Dr. Guilherme Fernandes Graziani, que proferiu palestra
com o tema “Entendendo e construindo o SUS com Qualidade”.
O Dr. Guilherme possui graduação em Administração de Empresa pela
Universidade do Sagrado Coração (1995-1997 - não concluído). Graduação em
Odontologia pela Universidade do Sagrado Coração (1997-2001). Tem
experiência na área de Odontologia, com ênfase em Ortodontia, tendo
realizado

pós-graduação

no

Hospital

de

Reabilitação

de

Anomalias

Craniofaciais da Universidade de São Paulo (USP) de 2002 a 2006. É membro
da Comissão de Gestão Pública do Conselho Regional de Odontologia do
Paraná. Membro da Comissão de Orçamento do Conselho Estadual de Saúde
do Paraná e Conselheiro Estadual de Saúde do Paraná. Membro do Comitê de
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Ética em Pesquisa da UTFPR (2012). E, hoje atua como Diretor da 2ª Regional
de Saúde Metropolitana da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESAPR)
O Dr. Guilherme iniciou a palestra explicando que o Governo do Paraná
atua na área da Saúde em Redes de Atenção e o objetivo é oferecer aos
cidadãos paranaenses atendimento resolutivo e de qualidade em todos os
níveis, desde a porta do Sistema Único de Saúde, nas Unidades da Saúde da
Família nos Municípios, nos Centros de Especialidades do Paraná - nível
secundário, até a Rede Hospitalar - nível terciário. E, a palavra chave para
alcançar esse objetivo é parceria, como nos Consórcios de Saúde,
Universidades entre outros.
Segundo o Dr. Guilherme, o repasse de recursos do tesouro estadual
tem sido pautado na qualificação dos serviços com a liberação de valores para
custeio, investimento em obras e equipamentos para capacitação profissional.
Os projetos estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) Paraná
possuem eixos amplos, desde a população, à Atenção Primária, Secundária,
Terciária. São no total 19 (dezenove) Diretrizes, mas dentro dessas diretrizes
têm-se as metas.
No rol do Plano Estadual de Saúde 2016-2019 pode-se encontrar o
Fortalecimento da Rede Mãe Paranaense, Fortalecimento da Rede Paraná
Urgência, Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, Fortalecimento da
Saúde Bucal, Implantação a Rede de Atenção à Saúde do Idoso, Qualificação
da Atenção Primária da Saúde, Melhoria do Acesso e do Cuidado, as Áreas de
Atenção Inclusivas, Fortalecimento das Ações de Promoção da Saúde,
Fortalecimento da Regulação do Acesso aos Serviços do SUS, Fortalecimento
do Desenvolvimento Regional da Atenção à Saúde, Fortalecimento da
Governança Regional e Macro Regional, Fortalecimento da Gestão dos
Serviços Próprios, Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica,
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde, Fortalecimento da Gestão
do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde, Ouvidoria como
instrumento de gestão e cidadania, Fortalecimento e controle Social do SUS,
Qualificação da Gestão e Financiamento em Saúde. Diferenciais da Saúde
Pública do Paraná, fortalecimento da Atenção Primária através do programa
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Estadual APSUS, financiamento de obras, equipamentos para as UBS e
equipamentos de fisioterapia e transporte sanitário e custeio das equipes.
O Dr. Guilherme também abordou sobre projetos de qualificação da
atenção primária, tutoria e modelo de atenção as condições crônicas. Abordou
sobre o Selo Bronze, Selo Prata e Selo Ouro. Cada selo tem um nível e um
processo de resultado, na medida em que melhora a qualidade.
O palestrante também convidou os gestores da Secretaria Municipal de
Saúde a aderirem a um módulo de apoio ao suporte de decisão BMJ Practice e
Aprendizado e Avaliação – BMJ Learning. O primeiro módulo dá apoio e
Suporte Técnico online à médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas e
demais profissionais da saúde que atuam no SUS Paraná. Salienta que o ELearning oferece um recurso de aprendizagem à distância com conteúdo em
Português. É uma oportunidade de atualizar conhecimentos com informações
baseadas em evidências científicas com tópicos escritos por especialistas
reconhecidos internacionalmente que acompanham os avanços da medicina.
Em conclusão, o Diretor da 2ª Regional de Saúde ressaltou que o
Estado do Paraná é totalmente parceiro do Município de São José dos Pinhais.
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O Dr. Guilherme Fernandes Graziani realizou a apresentação utilizando
slides que seguem abaixo na íntegra.
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Trabalhar em rede significa ter ações sistematizadas em todos
os pontos de atenção à saúde com resolutividade de qualidade
em todos os níveis:
Nas Unidades da Saúde da Família (Municípios) – porta
de entrada do Sistema Único de Saúde (Atenção
Primária)
Nos Centros de Especialidades do Paraná (Atenção
Secundária)
Na Rede Hospitalar (Atenção Terciária)
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DIRETRIZES DO
PLANO ESTADUAL
DE SAÚDE
2016-2019
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8.9 PLENÁRIA DE ABERTURA EM 30/06/2017

A Plenária de Abertura teve como objetivo apreciar e submeter à
votação o texto do Regimento Interno da 12ª Conferência Municipal de Saúde
de São José dos Pinhais no primeiro dia da Conferência, 30/06/2017.
Após a leitura do Regimento Interno, foram apreciados os pedidos de
destaque e esclarecidas as interrogações expressas.
Coordenação Geral da Plenária de Abertura: Elvira Aparecida Piovezam
Valaski (1ª Secretária do Conselho Municipal de Saúde e representante do
segmento – usuários) e Roberto Antônio Cavadinha Corrêa Junior (VicePresidente do Conselho Municipal de Saúde e representante do segmento –
trabalhador).
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8.10 GRUPOS DE TRABALHO DO DIA 01/07/2017
Os Grupos de Trabalho foram realizados simultaneamente e tiveram
como objetivos discutir, suprimir, alterar e aprovar propostas provindas das
Pré-Conferências e Plenária das Entidades de Trabalhadores para gerar um
Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho.
A participação de Observadores e Convidadas/Convidados foi garantida
com direito a voz, todavia somente Delegadas/Delegados tiveram direito a voto.
Os Grupos de Trabalho contavam com um Facilitadora/Facilitador por
Grupo de trabalho, indicado pela Comissão Organizadora da 12ª Conferência
Municipal de Saúde. E, antes do início dos trabalhos, foram eleitos uma/um
Delegada/Delegado coordenador/coordenadora por Grupo.
No ato da inscrição os participantes optaram pela participação em um
dos Grupos de Trabalho constantes, no entanto a Coordenação de
Credenciamento, caso necessário, reservou-se no direito de limitar e ou
distribuir de forma paritária as inscrições para que não haja prejuízo da
organização do evento ou venha a comprometer o desenvolvimento dos
trabalhos.
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EIXO TEMÁTICO: I – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde
Participantes........................................ : 17 (dezessete)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 09 (nove)

EIXO TEMÁTICO: II – Qualificação da Rede Mãe São-Joseense
Participantes........................................ : 14 (quatorze)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)
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EIXO TEMÁTICO: III – Qualificação da Rede de Urgência e Emergência
Participantes........................................ : 15 (quinze)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)

EIXO TEMÁTICO: IV – Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental
Participantes........................................ : 16 (dezesseis)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)
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EIXO TEMÁTICO: V – Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal
Participantes........................................ : 08 (oito)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)

EIXO TEMÁTICO: VI – Implantação da Rede de Saúde do Idoso
Participantes........................................ : 18 (dezoito)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)
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EIXO TEMÁTICO: VII – Melhoria do Acesso e do Cuidado às Áreas de
Atenção Inclusivas e Pessoas com Deficiência (PcD)
Participantes........................................ : 08 (oito)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)

EIXO TEMÁTICO: VIII – Melhoria da Atenção Especializada e da Regulação
do Acesso aos Serviços do SUS
Participantes........................................ : 13 (treze)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)
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EIXO TEMÁTICO: IX – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica
Participantes........................................ : 12 (doze)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)

EIXO TEMÁTICO: X – Fortalecimento da Vigilância em Saúde (Ambiental,
Epidemiológica, Sanitária e Segurança e Saúde do Trabalhador)
Participantes........................................ : 14 (quatorze)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 07 (sete)
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EIXO TEMÁTICO: XI – Fortalecimento da Escola de Saúde Pública de São
José dos Pinhais
Participantes........................................ : 10 (dez)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 05 (cinco)

EIXO TEMÁTICO: XII – Ouvidoria como instrumento de Gestão e
Cidadania
Participantes........................................ : 12 (doze)
Número de Propostas Aprovadas ....... : 01 (uma)
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EIXO TEMÁTICO: XIII – Qualificação do Controle Social do SUS
SU
Participantes...................
......................... : 08 (oito)
Número de Propostas Aprovadas
Ap
....... : 07 (sete)

EIXO TEMÁTICO: XIV
V – Fortalecimento e Qualificação d
do Hospital e
Maternidade Municipall São José dos Pinhais
Participantes...................
......................... : 08 (oito)
Número de Propostas Ap
Aprovadas ....... : 07 (sete)

Nº total de Participantes
P
dos Grupos de Trabalho:: 173
Nº total de Prop
postas Aprovadas nos Grupos de Traba
balho: 92
Observação: As propos
ostas aprovadas nos Grupos de Trabalho estão dis
disponíveis no
APÊNDICE (ATA do dia 01.07.2017).
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8.11 PLENÁRIA FINAL EM 01/07/2017
A Plenária Final teve por objetivo apreciar,
debater, aprovar ou rejeitar propostas provenientes do
Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho, bem
como apreciar e aprovar as moções de âmbito Municipal.
Os Grupos de Trabalho encaminharam um total de
92 (noventa e duas) propostas, as quais foram discutidas
e suprimidas ou aprovadas em Plenária Final, chegando
ao total de 91 (noventa e uma) propostas.
Coordenação Geral da Plenária Final: Priscila Lima de Araujo Scalercio
(Conselheira Municipal de Saúde e representante do segmento – trabalhador) e
Edmar da Silva Mesquita (Conselheiro Municipal de Saúde e representante do
segmento – trabalhador).
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9 PROPOSTAS APROVADAS EM PLENÁRIA FINAL

Após discussão e seleção por voto nos Grupos de trabalho, ouvidos e
votados os destaques em Plenária Final, abaixo constam as propostas
aprovadas na Conferência conforme seus Eixos Temáticos respectivos:

I – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Nº 01 - Construir UBS no Bairro Vila Nova (com 2 equipes de ESF), UBS no
Parque da Fonte, Vila Iná, Jardim Carmem, UBS nova e maior na UBS
Contenda, Campo Largo da Roseira e UBS na Região do São Francisco ou
Barro Preto. Reformar e ampliar as UBSs Cotia, Agaraú, Xingu, Riacho Doce,
Quississana e CAIC e implantar espaço adequado em todas as Unidades
Básicas de Saúde para reuniões, grupos e afins.
Nº 02 - Ampliar horário de atendimento das UBSs referências até às 21 horas,
mediante discussão com a comunidade.
Nº 03 - Contratar pessoal para aumento de vagas (médicos, fisioterapeutas,
dentistas,

enfermeiros,

administrativos

para

a

recepção

e

Agentes

Comunitários de Saúde - ACS), para ampliação das equipes da Estratégia
Saúde da Família (ESF), inclusive na área rural; ou seja, criar equipes de
Estratégia de Saúde em numero adequado para cada área ou assegurando o
número adequado de profissionais concursados em todas as equipes em
consonância com as normativas do Ministério da Saúde, chegando a cobertura
de 85% (oitenta e cinco por cento) da população e adequar o quadro de
servidores (equipe multiprofissional) na assistência, considerando a demanda
local e a realidade de cada serviço.
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Nº 04 - Implantar o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), em número
recomendado pelo Ministério da Saúde com participação de todos os
profissionais exigidos pelo Ministério da Saúde (médicos, enfermeiros,
psicólogos, fisioterapeutas entre outros) e focando no matriciamento nas
seguintes especialidades: cardiologia, urologia, psiquiatria, geriatria, pediatria e
ginecologia.
Nº 05 - Assegurar a educação continuada para todas as Equipes de Estratégia
de Saúde da Família garantindo a especialização da Saúde da Família, a
valorização dos profissionais, implementando grupos de promoção a saúde de
prevenção e educação para redução de danos, gravidez na adolescência, uso
de drogas e violência, melhorando a humanização no atendimento.
Nº 06 - Implantar agendamento por telefone e outras mídias para grupos
prioritários após verificação de cadastro do usuário no sistema.
Nº 07 - Viabilizar estudo para garantir descentralização dos veículos para as
Unidades Básicas de Saúde.
Nº 08 - Promover a adequação dos cargos de chefias das Unidades Básicas de
Saúde para profissionais da área de saúde, exclusivamente, a fim de que
ocorra uma padronização nos trabalhos.
Nº 09 - Garantir a implantação das praticas integrativas complementares para
acrescentar atendimento preventivo e terapêutico ao usuário da Estratégia de
Saúde da Família, conforme preconiza o Ministério da Saúde (exemplo:
auriculoterapia, plantas verdes, acupuntura e outras práticas).

II – QUALIFICAÇÃO DA REDE MÃE SÃO-JOSEENSE
Nº 10 - Reforma da Maternidade, com ar condicionado nos quartos, pintura,
troca de janelas e vidros, manutenção de portas e trincos. Banheiro exclusivo
na Unidade Mãe Canguru com chuveiro.
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Nº 11 - Atendimento Hospitalar: Classificação de Risco no Pré-Parto;
orientação diária das puérperas com roda de conversa na pré-alta; contato pele
a pele Mãe-Bebê na primeira hora; protocolo e treinamento da equipe
multiprofissional.
Nº 12 - Atendimento da Unidade de Saúde: Fortalecer o Programa de pré-natal
com orientação para as gestantes e capacitação da equipe multiprofissional
com base nos protocolos.
Nº 13 - Planejamento Familiar: Divulgação nas equipes de Saúde da Família
dos fluxos de métodos cirúrgicos de esterilização já existentes além do
Ambulatório de Planejamento Familiar.
Nº 14 - Viabilizar o funcionamento do Banco de Leite Materno Municipal.
Nº 15 - Ultrassonografia: Priorizar o exame no primeiro trimestre de gestação.
Nº 16 - Exames Laboratoriais: priorizar a realização dos exames para todas as
gestantes do município em tempo hábil.

III – QUALIFICAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Nº 17 - Readequar a estrutura da UPA Rui Barbosa com a finalidade de
garantir

a

manutenção

dos

serviços

de

urgência

e

emergência,

simultaneamente ao fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde,
garantindo a contratação através de concurso público.
Nº 18 - Aumentar a oferta de transporte para os pacientes que necessitam de
ambulâncias para realização de exames, consultas e afins, com compra de
ambulância, disponibilização de equipe ou credenciamento de serviços de
remoção.
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Nº 19 - Manter o Pronto-Socorro do HMMSJP, garantindo a manutenção dos
serviços de Urgência e Emergência.
Nº 20 - Garantir o fornecimento integral de medicamentos através de Farmácia
24 horas.
Nº 21 - Aprimorar o fluxograma de organização, encaminhamento de pacientes
e procedimentos dentro da Rede e Sistema de Saúde.
Nº 22 - Garantir e aprimorar educação continuada para os trabalhadores de
urgência e emergência e incentivo para cursos de graduação e pós-graduação
sendo que haja retorno da consideração dos cursos para crescimento na
carreira.
Nº 23 - Garantir o ambiente seguro para os trabalhadores e usuários de
urgência e emergência, livre de agressão verbal, moral, psicológica e física,
com presença 24 horas da Guarda Municipal, nos serviços de Urgência e
Emergência.

IV – FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Nº 24 - Valorizar e capacitar os profissionais da saúde mental e profissionais de
apoio, fortalecendo os CAPSs com aumento da equipe interdisciplinar incluindo
terapeutas ocupacionais, educador físico, musicoterapeuta, e entre outros,
aumentar o quadro de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e etc.
Nº 25 - Realizar matriciamento em saúde mental através dos CAPS nas UBSs
não contempladas pelo NASF, incluindo as UPAs e Hospital, por equipe
multidisciplinar (psicólogo, psiquiatra, assistente social e enfermeiro).
Nº 26 - Criar estratégias de atendimento e prevenção para cuidados em saúde
mental aos profissionais da área da saúde, visando um aumento qualitativo ao
atendimento prestado ao usuário.
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Nº 27 - Disponibilizar leitos de saúde mental, conforme legislação vigente, em
Hospital Geral, contendo espaço adequado e estruturado visando à
humanização do atendimento ao usuário.
Nº 28 - Manter e ampliar o atendimento estratégico em Farmácia Básica para
dispensação de psicotrópicos (Regiões: Costeira, Borda do Campo, Guatupê,
Centro, Afonso Pena e São Marcos) e nos finais de semana/feriados fazer um
estudo, a fim de viabilizar a disponibilização desses medicamentos, nesses
dias específicos. A entrega será em quantidade suficiente até a abertura da
Farmácia no dia útil subsequente, garantindo que as medicações não faltem ao
usuário, assim como manter e implementar itens na Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUME).
Nº 29 - Elaborar e implementar o protocolo de atendimento do paciente de
saúde mental, garantindo a sua divulgação, ratificando seu conteúdo e
promovendo a capacitação contínua de todos os profissionais envolvidos (toda
rede de atenção em saúde mental).
Nº 30 - Implantar e garantir grupos de apoio em saúde mental à
família/comunidade/cuidadores

nas

UBSs

visando

o

esclarecimento,

conscientização e sensibilização desses grupos.

V – FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE BUCAL
Nº 31 - Descentralizar os serviços de odontologia especializada para bairros e
regiões com aumento da oferta de número de consultas e exames (Exemplo:
várias especialidades, em especial endodontia - tratamento de canal).
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Nº 32 - Aumentar o número de vagas com adequação da infraestrutura de
acordo com a população local e com o aumento do número de Equipe de
Saúde Bucal (auxiliar, técnica de saúde bucal e cirurgiões dentistas) por meio
de concurso público e/ou dobra de horário de acordo com Política Nacional de
Atenção Básica, para atingir 50% a cobertura populacional por meio de
Equipes de Saúde Bucal inseridas em equipes da Estratégia Saúde da Família
(ESF) até 2021.
Nº 33 - Padronizar os atendimentos da saúde bucal nas diversas UBSs de
acordo com o protocolo estabelecido pelo município.
Nº 34 - Promover e dar condições de prevenção nas escolas públicas,
privadas, centros comunitários e eventos realizados pela Prefeitura de acordo
com a equipe de saúde bucal local em que estes estão inseridos.
Nº 35 - Padronizar os processos de compra e análise de material por meio de
equipe técnica visando a melhoria da qualidade e evitando a falta de materiais
de consumo e suprimentos.
Nº 36 - Padronizar os atendimentos de Urgência e Emergência odontológicas
ampliando os horários de contraturno das UPAs.
Nº 37 - Buscar fortalecimento e ampliação das parcerias com instituições de
ensino superior e entidades, bem como realizar mutirões para diminuir as filas
de espera.

VI – IMPLANTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO IDOSO
Nº 38 - Priorizar os agendamentos de consultas e exames, agendamento por
telefone e outras mídias disponíveis a população.
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Nº 39 - Priorizar e melhorar o atendimento a saúde do idoso quanto ao respeito
aos

direitos,

atendimento

rápido

(aspecto

físico

e

psicológico)

e

encaminhamento a especialidades e exames com urgência e observação
efetiva e priorização do atendimento aos idosos, com lugares demarcados
visualmente em todas as unidades do sistema do município em cumprimento
ao estatuto dos idosos.
Nº 40 - Criar e implementar um serviço de referência para o atendimento
exclusivo do idoso em caráter multiprofissional, incluindo o tratamento de
pacientes crônicos com diabetes, Alzheimer e Parkinson, conforme relatório
epidemiológico, e oferecer atendimento especializado.
Nº 41 - Implantar Centro Dia em regiões de maior concentração de idosos no
município.
Nº 42 - Capacitar profissionais da saúde no atendimento de idosos.
Nº 43 - Priorizar e ampliar as visitas dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) para pacientes idosos e agilizar o atendimento.
Nº 44 - Melhorar a estrutura física (mais espaço) do atendimento de fisioterapia
da Região do Guatupê.

VII – MELHORIA DO ACESSO E DO CUIDADO ÀS ÁREAS DE ATENÇÃO
INCLUSIVAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)
Nº 45 - Realizar capacitação para as equipes de atendimento quanto à
acessibilidade atitudinal para aplicação no acolhimento de pessoas com
deficiência e oferecer reforço para as equipes especializadas no atendimento
as pessoas portadoras de deficiência nas UBSs.
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Nº 46 - Melhorar o acesso nos serviços de saúde a Pessoas com Deficiência
(PcD) e equipar todas as UBSs com rampas e barras de proteção, guias
rebaixadas das calçadas, banheiros adaptados e disponibilizar cadeiras de
rodas em todos os equipamentos de saúde e acesso às UBSs.
Nº 47 - Disponibilizar transporte adaptado para o deslocamento às UBSs.
Nº 48 - Mapear as comunidades para avaliar qual é a necessidade de cada
pessoa com deficiência na comunidade, e dar suporte à família e ao deficiente
com acompanhamento mensal, com apoio de equipe multiprofissional.
Nº 49 - Melhorar o atendimento para população com deficiência.
Nº 50 - Adequar os sistemas de senhas e/ou chamamentos para deficiente
visuais.
Nº 51 - Oferecer maior atenção e apoio à Escola Madre Paulina e Associação
de Amigos e Pais dos Excepcionais (APAE).

VIII – MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DA REGULAÇÃO DO
ACESSO AOS SERVIÇOS DO SUS
Nº 52 - Fortalecer a atenção especializada multiprofissional disponibilizando
mais

profissionais

oftalmologista,
ginecologista,

(pediatra,

ortopedista,

neurologista,
alergologista,

hematologista,

otorrinolaringologista,

cardiologista,

nefrologista,

endocrinologista,

dermatologista,
urologista,

reumatologista,
obstetra,

gastroenterologista,

psiquiatra,

proctologista,

psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e fisioterapeuta) e exames
(Garantir profissionais sendo através de concurso publico).
Nº 53 - Oferecer estrutura para realização de exames especializados na Rede
Pública Municipal, assegurando diagnóstico em tempo hábil, extinguindo a
formação de fila de espera para consultas, exames e cirurgias eletivas.
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Nº 54 - Viabilizar o aumento de vagas especialidades distribuídas em Curitiba
para Região Metropolitana, através do Conselho Municipal de Saúde de São
Jose dos Pinhais.
Nº 55 - Realizar mutirão de exames e consultas com especialistas para diminuir
a fila em todas as faixas etárias.
Nº 56 - Ampliar o ambulatório com atendimento especializado de feridas e
estomas.
Nº 57 - Viabilizar investimento em diagnósticos laboratoriais com

número

adequado bem como sua qualificação do trabalho das equipes laboratoriais.
(Não ao fechamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas e a
Terceirização de Exames).

IX – FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Nº 58 - Garantir o aporte orçamentário municipal da Assistência Farmacêutica
em todos os níveis de atenção (componente básico).
Nº 59 - Criar, ampliar e garantir as condições físicas, estruturais, humanas
(farmacêutico e equipe de apoio) e tecnológicas do município para efetivas
ações de Assistência Farmacêutica.
Nº 60 - Reorganizar e ampliar a Assistência Farmacêutica com o número
adequado de profissionais farmacêuticos, em regime efetivo, inclusive em
todas as unidades de dispensação de medicamentos externa e interna de
acordo com a Lei 13.021 de 2014, garantindo os medicamentos controlados em
todas as Unidades Básicas de Saúde em horário integral de seu funcionamento
e garantindo práticas de atenção e clínica farmacêutica.
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Nº 61 - Garantir a efetiva dispensação de todos os medicamentos
padronizados no município, promovendo a facilidade de acesso, uso racional
de medicamentos e qualidade de medicamentos.
Nº 62 - Inserção do farmacêutico em trabalhos multiprofissionais, garantindo
ações

educativas

e

coletivas,

envolvendo

assuntos

relacionados

a

medicamento, como a informação sobre disponibilidade de medicamentos
como o uso racional de medicamentos, descartes de medicamentos vencidos,
e programas de reutilização entre outros.
Nº 63 - Revisar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME),
com inclusão e exclusão de medicamentos, oportunizando a participação da
sociedade e profissionais técnicos da rede de atenção a saúde, através da
consulta pública.
Nº 64 - Criar departamento/divisão de Assistência Farmacêutica, formalizando
através de organograma da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) para
gestão e efetivação das ações inerentes da Assistência Farmacêutica de modo
transversal e abrangente.

X – FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AMBIENTAL,
EPIDEMIOLÓGICA,

SANITÁRIA

E

SEGURANÇA

E

SAÚDE

DO

TRABALHADOR)
Nº 65 - Intensificar as inspeções sanitárias das casas de repouso, garantindo
no mínimo duas inspeções anuais.
Nº 66 - Aumentar o quadro de contratação de Agentes de Combate as
Endemias para intensificar as atividades de controle de zoonoses.
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Nº 67 - Criar a Divisão de Saúde do Trabalhador no âmbito do município
(público e privado); ou seja, formalizar a Divisão de Vigilância em Saúde do
Trabalhador dentro do Departamento de Promoção e Vigilância, pois apesar de
já acontecer de fato, não existe oficialmente.
Nº 68 - Realizar parcerias entre a Secretaria de Saúde e órgãos afins, para
ampliação do programa de tratamento de efluentes e saneamento básico do
município por sistema de raízes.
Nº 69 - Retomar a Divisão de Programas e Projetos garantindo a capacitação
permanente de todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS)
em sua função, a fim de prevenir o acidente ocupacional e a qualidade de
atendimento à população.
Nº 70 - Intensificar as ações de Promoção e Vigilância no município, conforme
o índice de agravos notificados e outras demandas de controle social,
priorizando o início dos trabalhos nos bairros São Judas Tadeu, Independência
e São Marcos.
Nº 71 - Melhorar a divulgação das campanhas de Prevenção e Promoção a
Saúde com à parceria da Atenção Primária à Saúde.

XI – FORTALECIMENTO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS
Nº 72 - Investir na qualificação do servidor público municipal, com a
implantação / implementação de uma Política de Educação Permanente em
Saúde.
Nº 73 - Destinar um percentual específico no orçamento do município para
financiamento da Escola de Saúde Pública.
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Nº 74 - Criar e Valorizar a atividade do “preceptor”, com a criação do cargo no
Plano de Cargos e Carreiras do Município.
Nº 75 - Valorizar o aperfeiçoamento profissional através da inclusão de mais
especializações e horas de curso para ascensão no Plano de Cargos e
Carreira.
Nº 76 - Fomentar a pesquisa científica no município.

XII – OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO E CIDADANIA
Nº 77 - Aumentar a divulgação da Ouvidoria para que as pessoas possam
participar da saúde através da sua manifestação, e tornar, como procedimento
padrão, ser informado desse instrumento durante o atendimento presencial e
nas mídias da Prefeitura disponibilizando áudio para atender os casos em que
apenas o visual não se faça suficiente.

XIII – QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS
Nº 78 - Fortalecer e aproximar o Conselho Local e Municipal de Saúde
promovendo a fomentação e a viabialização para capacitações constantes e
permanentes aos conselheiros, viabilizando encontros com a comunidade e
entidades para divulgações das ações e reuniões incentivando a criação de
Conselho Local de Saúde.
Nº 79 - Garantir maior apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), bem
como do Conselho Municipal de Saúde, nas divulgações das conferências e
nas ações dos Conselhos Locais e esclarecimentos a população usando vários
meios de comunicação. (ex. carro de som, panfletagem e mídia da Prefeitura).
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Nº 80 - Estimular os Conselhos Locais de Saúde para realizar parcerias com as
associações de moradores e lideranças religiosas promovendo a educação em
saúde nas comunidades.
Nº 81 - Atuar na criação da Rede de Conselhos Municipais como exemplo,
Casa dos Conselhos, com integração ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI).
(exemplo: Casa dos Conselhos - Município de Irati - PR).
Nº 82 - Estabelecer que todas as Unidades de Saúde tenham seus Conselhos
Locais de Saúde.
Nº 83 - Criar mecanismos de transparência e controle social para que o usuário
consiga acompanhar o andamento e posição de fila de espera para exames e
consultas especializadas, como aplicativos de consultas online.
Nº 84 - Que o Conselho Municipal de Saúde possa fiscalizar as nomeações de
cargos na Secretaria Municipal de Saúde.

XIV

–

FORTALECIMENTO

E

QUALIFICAÇÃO

DO

HOSPITAL

E

MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Nº 85 - Aumentar a oferta de cirurgias realizadas no Hospital e Maternidade
Municipal São José dos Pinhais (HMMSJP) a fim de agilizar o tempo de espera
para cirurgias e procedimentos.
Nº 86 - Construir um novo hospital em São José dos Pinhais.
Nº 87 - Qualificar e capacitar os profissionais do HMMSJP.
Nº 88 - Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do
HMMSJP.
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Nº 89 - Captar recursos das concessionárias das rodovias, Estado do Paraná e
Governo Federal para melhorias do HMMSJP.
Nº 90 - Implantar às 30 horas semanais para profissionais de enfermagem.
Nº 91 - Oferecer mais funcionários para o atendimento do HMMSJP.
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10 MOÇÕES
Durante a 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais
foram apresentadas à mesa coordenadora da Plenária Final seis moções. As
moções foram todas lidas e aprovadas pela Plenária Final.
No entanto, as moções não foram previamente verificadas quanto à
obrigatoriedade do autor da moção ser Delegada/Delegado, se as assinaturas
alcançavam 1/3 das/dos Delegadas/Delegados presentes na Conferência ou
quanto

a

exclusividade

das

assinaturas

serem

somente

de

apoiadoras/apoiadores Delegadas/Delegados.
Nesta seção do Relatório Final estão contempladas somente as moções
aprovadas em plenária que estejam em consonância com o Artigo 24º do
Regimento Interno, de 30/06/2017, aprovado em Plenária de Abertura durante
a 12ª Conferência Municipal de Saúde. Sendo que 105 (cento e cinco)
Delegadas/Delegados compareceram à Conferência, o número mínimo de
assinaturas de Delegadas/Delegados deve ser igual ou superior a 35 (trinta e
cinco).
Das seis moções apresentadas, as quatro moções abaixo estão em
acordo com o Regimento Interno.

MOÇÃO DE APOIO
Para Quem Destinamos .................... : Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais
Delegada/Delegado Autora/Autor...... : Edson F. Lara Dias
Órgão / Entidade ............................... : Associação de Moradores Rio Ressaca
Número de Delegados Apoiadores ... : 37 (trinta e sete)
“AUMENTO DO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES ATRAVÉS DE CONCURSO
PÚBLICO PARA SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE EVITANDO FUTURAS
TERCEIRIZAÇÕES.”

MOÇÃO DE APOIO
Para Quem Destinamos .................... : Congresso Nacional
Delegada/Delegado Autora/Autor...... : Edson F. Lara Dias
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Órgão / Entidade ............................... : Associação de Moradores Rio Ressaca
Número de Delegados Apoiadores ... : 35 (trinta e cinco)
“ALTERAÇÕES DA LRF LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A FIM DE
PRIORIZAR UM PERCENTUAL MÍNIMO DE VERBA DO ORÇAMENTO
BRUTO DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE E DEMAIS ÁREAS SOCIAIS.”

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO
Para Quem Destinamos .................... : Plenária Final da 12ª Conferência
Municipal de Saúde de São José dos
Pinhais
Delegados Autores ............................ : Camila Sebastiani, Valdívia dos Santos,
Tereza Caetano, Maria de Lourdes,
Neusa Dittrich, Dione Oliveira e Cleberson
Santos.
Órgão / Entidade ............................... : Grupo de Trabalho – Eixo VII
Número de Delegados Apoiadores ... : 37 (trinta e sete)
“CONFORME DISCUTIDO NO GRUPO DE TRABALHO DE MELHORIA DO
ACESSO E DO CUIDADO ÀS ÁREAS DE ATENÇÃO INCLUSIVAS E
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) RECOMENDAMOS A INCLUSÃO NAS
DIRETRIZES DE MELHORIA NO ACESSO A ÓRTESES E PRÓTESES.
CONSIDERAMOS A ATUAL DIFICULDADE SOFRIDA PELAS PcDs E O
LONGO TEMPO DE ESPERA PARA A CHEGADA DAS ÓRTESES E
PRÓTESES.”

MOÇÃO DE APOIO
Para Quem Destinamos .................... : Organização do evento
Delegada/Delegado Autora/Autor...... : Francisco Pereira da Silva
Órgão / Entidade ............................... : Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Número de Delegados Apoiadores ... : 38 (trinta e oito)
“NOÇÕES DE RECONHECIMENTO PELOS TRABALHOS REALIZADO PELA
COMISSÃO ORGANIZADORA DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS PIHAIS.”
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11 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 12ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE

QUADRO 2: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(continua)
ALIMENTAÇÃO
Descrição

Pregão

Valor

Unidade

Total

Requisição

Empenho

Almoço de 01/07/2017 (Incluindo pessoal,
talheres, pratos, copos, bebidas e sobremesa)

303/16

22,8

400

9.120,00

7213/17

6124/17

Coffee Break (completo) Tarde de 30/06/2017

94/16

7,64

400

3.056,00

7214/17

6126/17

Coffee Break (completo) Manhã de 01/07/2017

94/16

7,64

400

3.056,00

7214/17

6126/17

Coffee Break (simples) Tarde de 01/07/2017

94/16

5,15

400

2.060,00

7215/17

6125/17

sub-total

17.292,00

MATERIAL CONSUMO / EXPEDIENTE
Descrição

Pregão

Valor

Unidade

Total

Requisição

Empenho

Bloco Grande (para flipchart)

142/2016

25,5

17

433,50

7262/17

6104/17

Marcador Permanente (Pincel Atômico)

142/2016

1,19

25

29,75

7263/17

6105/17

Fita Adesiva Transparente Grande

142/2016

1,5

20

30,00

7265/17

6128/17

Caneta Esferográfica

142/2016

0,33

375

123,75

7266/17

6129/17

Envelope Dourado 24cmX34cm

142/2016

0,2

1000

200,00

7267/17

6130/17

Grampo p/ Grampeador (Caixa com 5000 - 26/6)

142/2016

2,5

5

12,50

7268/17

6131/17

Grampeador Tamanho Médio

142/2016

10

20

200,00

7262/17

6104/17

Papel Sulfite (rema 500)

142/2016

13,2

30

396,00

7269/17

6132/17

Etiquetas (cx)

142/2016

25,9

1

25,90

7270/17

6133/17

Requisição

Empenho

7433/17
8035/17
7427/17
8555/17

6271/17
6707/17
6273/17
7149/17

sub-total

1.451,40

MATERIAL GRÁFICO
Descrição

Pregão

Valor

Unidade

Total

Crachá

171/16

0,98

550

539,00

Bloco para Anotação

171/16

0,66

500

330,00

Cartazes (divulgação) Pré-Conferências

171/16

0,66

50

33,00

7427/17

6273/17

Adesivos (BOTONS) 6cmx6cm

171/16

0,14

500

70,00

7433/17

6271/17

2500

375,00

7430/17
8554/17

6270/17
7148/17

1 (2mX2m)

56,00

7431/17

6272/17

10
(3mX1m)

480,00

7431/17

6272/17

Folders

171/16

0,15

Banner (como fundo no auditório) 2mx2m

179/16

14,00 /
metro
16,00 /
metro

Faixas 3mX1m

179/16

sub-total

1.883,00

100

(conclusão)
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição

Pregão

Valor

Unidade

Total

Requisição

Empenho

Lixeira

152/2016

1,50

15

22,50

7252/17

6123/17

Saco de Lixo Preto alvejado 50 litros

152/2016

2,30

10

23,00

7252/17

6123/17

Álcool em Gel 70% 430g para as mãos

152/2016

6,10

30

183,00

7259/17

6118/17

Luva em Látex Multiuso (P,M e G)

152/2016

2,00

10

20,00

7258/17

6119/17

Vassoura

152/2016

3,95

5

19,75

7257/17

6120/17

Desodorizador de Ar 360ml

152/2016

6,62

5

33,10

7257/17

6120/17

Detergente

152/2016

1,21

10

12,10

7257/17

6120/17

Papel Higiênico (pacote com 4 unidades - 30 m)

152/2016

3,55

64

227,20

7253/17

6122/17

Papel Toalha (pacote com 1000 folhas)

152/2016

6,50

50

325,00

7253/17

6122/17

Rodo

152/2016

3,00

5

15,00

7255/17

6121/17

Sabão em Pedra 200g

152/2016

0,81

5

4,05

7255/17

6121/17

Sabonete Líquido Neutro 500ml

152/2016

4,05

20

81,00

7261/17

6116/17

Requisição

Empenho

sub-total

965,70

OUTROS
Descrição

Pregão

Valor

Unidade

Total

Tendas (não montadas / não houve
necessidade)

Secretaria Mun. de
Segurança

2

0,00

Publicação em Jornais

Secretaria Mun. de
Comunicação Social

1

0,00

Outdoor

Secretaria Mun. de
Comunicação Social

1

0,00

Impressão de Cartazes Grandes para a
Conferência

Secretaria Mun. de
Comunicação Social

50

0,00

Impressão de Cartazes para Pré-Conferências e
Conferência Tamanho A4 Colorido

Secretaria Mun. de
Saúde

400

0,00

Impressão de Convites

Secretaria Mun. de
Saúde

50

0,00

Copos de Água (pacote com 100 unidades)

Secretaria Mun. de
Saúde

5

0,00

Caixa de Clipes para Papel (vários tamanhos)

Secretaria Mun. de
Saúde

3

0,00

Água Mineral Galão de 20L

Secretaria Mun. de
Saúde

2

0,00

Pasta para Eventos com um bolso

Secretaria Mun. de
Saúde

500

0,00

Anúncio em Rádio

Secretaria Mun. de
Comunicação Social

10

0,00

sub-total

TOTAL

Materiais e Serviços custeados
pela Prefeitura Municipal de São
José dos Pinhais por meio de
diferentes Secretarias Municipais,
não onerando o orçamento da 12ª
Conferência Municipal de Saúde
de São José dos Pinhais.

0,00

21.592,10

FONTE: SEMS SJP
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A 12ª Conferência Municipal de Saúde e suas Etapas e Plenárias foram
realizadas em 14 (quatorze) diferentes dias de trabalho.
Nos 12 (doze) dias de Etapas Locais e Plenárias, 505 (quinhentas e
cinco) pessoas participaram das Pré-Conferências e Plenárias abrangendo
todas as áreas do município. Foram realizados 9 (nove) eventos na área
urbana e 3 (três) eventos na área rural, gerando 460 (quatrocentas e sessenta)
propostas que, unificadas por mesmo teor, resultaram em 275 (duzentas e
setenta e cinco) propostas para discussão e aprovação na Etapa Municipal.
Nos dois dias de Etapa Municipal, o máximo instituído pelo Regulamento
da

12ª

Conferência

Municipal

de

Saúde

é

112

(cento

e

doze)

Delegadas/Delegados eleitos ou indicados, e 105 (cento e cinco) Delegados
compareceram na 12ª Conferência Municipal de Saúde no dia 30/06 e ou 01/07
de 2017. Entre os Delegados estavam representadas 32 (trinta e duas)
instituições da sociedade civil organizada.
O número de Observadores inscritos online foi de 153 (cento e cinquenta
e três), todavia efetivamente 97 (noventa e sete) Observadores compareceram
nos dias da Conferência. O número de Autoridades e Convidados presentes foi
de 9 (nove) e o número de Facilitadores dos Grupos de Trabalho foram 14
(quatorze).
O número de cerca de 90 (noventa) apoiadores da Secretaria Municipal
de Saúde também foi importante para o garantimento da organização do
evento

(credenciamento,

limpeza,

recepção,

informática,

transporte,

manutenção, supervisão, organização e outros).
Quanto às propostas, das 275 (duzentas e setenta e cinco) propostas
(unificadas) provindas das Pré-Conferências e Plenárias que foram estudadas
e ou discutidas, 91 (noventa e uma) propostas foram aprovadas em Plenária
Final.
Foi colocado um formulário de avaliação por pasta de trabalho, no
entanto somente 4 (quatro) foram respondidos. O resultado segue abaixo:
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QUADRO 3: RESULTADO DAS AVALIAÇÕES PREENCHIDAS

1. Divulgação do Evento.
2. Programação do Evento.
3. Organização do Evento.
4. Alimentação.

Péssimo

Fraco

Médio

Bom

Excelente

Não Se
Aplica

25%

25%

-

50%

-

-

-

-

50%

50%

-

-

-

-

-

50%

50%

-

-

-

-

25%

75%

-

-

50%

50%

-

25%

-

75%

-

-

5. Equipe de Apoio.
6. Adequação das instalações à
realização do evento.

-

-

FONTE: COMISSÃO ORGANIZADORA
Comentários escritos do formulário de avaliação do evento: “A
participação da comunidade foi razoável”. / “Coordenação do evento
desestruturou a Plenária, confundiu, muito despreparada.” / “Divulgação do
evento com data e endereço”.
Finalmente, a Comissão Organizadora também realizou sua avaliação
final e apontou algumas experiências que podem ser maximizadas ou evitadas
para uma próxima Conferência. Contudo, os acertos surpassaram os
desacertos através do empenho, companheirismo, planejamento, humildade,
fidelidade, transparência e honestidade.
O número total de pessoas que atenderam a 12ª Conferência Municipal
de São José dos Pinhais foi de 315 (trezentas e quinze) e as 91 (noventa e
uma) propostas aprovadas em Plenária Final confirmam que o evento alcançou
seu objetivo e sucesso.
E VIVA O SUS!
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APÊNDICE 1

APÊNDICE 2

ANEXO 1

ANEXO 2

REGIMENTO INTERNO DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
DA NATUREZA E OBJETIVOS
Art. 1º A 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, instância
superior com poder deliberativo, será realizada nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2017,
em consonância com a Resolução n°453 de 10 de Maio de 2012 do Conselho Nacional de
Saúde, Lei Municipal n°1.435 de 23 de outubro de 2009, e alterações, Lei Municipal n° 2.252,
de 16 de setembro de 2013, Decreto n°1.077 de junho de 2012, e alterações – Regimento
Interno do Conselho Municipal de Saúde - CMS/SJP e conforme dispõe este REGIMENTO
INTERNO, para:
I - reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
- SUS, para garantir a saúde como direito humano, a sua universalidade, integralidade,
equidade e gratuidade do SUS, com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais
e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e nas Leis no 8.080, de 19 de
setembro de 1990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
II - mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca do direito à
saúde e em defesa do SUS;
III - fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla representação da
sociedade em todas as etapas da 12ª Conferência Municipal de Saúde;
IV - avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de saúde
e participar da construção das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e do Plano Municipal de
Saúde 2018-2021;
V. Analisar o Plano Municipal de Saúde 2014-2017.
DA REALIZAÇÃO
Art. 2º - A 12ª Conferência Municipal de Saúde será realizada na Academia Policial
Militar do Guatupê (Rodovia BR-277, KM 72, São José dos Pinhais), sendo a partir das 17
horas às 21 horas na data de 30 de junho e das 08 horas às 17 horas e 30 minutos na data de
01 de julho de 2017.
§1º Durante a 12ª Conferência Municipal de Saúde, será assegurada a paridade dos
representantes

das/dos

usuárias/usuários

em

relação

ao

conjunto

das/dos

Delegadas/Delegados dos demais segmentos, conforme a Resolução CNS nº. 453/2012, a Lei
nº. 8.142/90 e de acordo com o Art. 25º do Regulamento da 12ª Conferência Municipal de
Saúde de no mínimo 56 (cinquenta e seis) e no máximo 112 (cento e doze)
Delegadas/Delegados.

§ 2º Em cumprimento as deliberações aprovadas na 12ª Conferência Municipal de
Saúde, será elaborado o Relatório Final, o qual fornecerá subsídios para a elaboração do
Plano Municipal de Saúde 2018-2021.
Art. 3º - A realização da 12ª Conferência Municipal de Saúde será de responsabilidade
da Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde.
Art. 4º A 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais será presidida
pelo Secretário Municipal de Saúde e, na sua ausência ou impedimento, pelo Presidente do
Conselho Municipal da Saúde.
Parágrafo único. A Coordenação Geral da Plenária de Abertura e Plenária Final da 12ª
Conferência Municipal de Saúde será desempenhada por membro indicado pela Comissão
Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde.
Art. 5º Compete ao Coordenador Geral da Plenária de Abertura, no dia da Conferência:
I. Ler as perguntas que serão feitas, por escrito, ao palestrante;
II. Iniciar o processo de leitura, organização dos destaques e aprovação do Regimento
da 12ª Conferência Municipal de Saúde;
III. Coordenar a equipe necessária à edição de textos da redação do Regimento da 12ª
Conferência Municipal de Saúde, com auxilio da Comissão Organizadora, e apoio
administrativo da Secretaria Municipal da Saúde e submetê-las à apreciação da plenária;
Art. 6º Compete ao Coordenador Geral da Plenária Final, no dia da Conferência:
I. Sistematizar as diretrizes encaminhadas pelos grupos de trabalho e moções com
auxilio da Comissão Organizadora, e apoio administrativo da Secretaria Municipal da Saúde e
submetê-las à apreciação da plenária;
II. Coordenar a equipe necessária à edição de textos finais da 12ª Conferência;
III. Elaborar Ata Geral da Conferência e providenciar sua publicação;
DOS PARTICIPANTES
Art. 7º Poderão participar da 12ª Conferência Municipal de Saúde todas as pessoas,
entidades, órgãos ou instituições interessadas na construção e aperfeiçoamento da Política
Municipal de Saúde, devidamente inscritos, conforme o Regulamento da 12ª Conferência
Municipal de Saúde aprovado em 11 de abril de 2017.
Art. 8º O credenciamento das/dos Delegadas/Delegados, Convidadas/Convidados e
Observadores dar-se-á na condição de que os participantes tenham realizado previamente sua

inscrição para a 12ª Conferência Municipal de Saúde e será realizado nos dias 30 de junho de
2017 (das 17h00min às 18h00min) e 01 de julho de 2017 (das 08h00min às 09h00min).
§ 1º Durante a 12ª Conferência Municipal de Saúde somente os participantes
devidamente inscritos e credenciados poderão manifestar-se, sendo identificados através de
crachás e mediante critérios estabelecidos de acordo com o Art. 26º do Regulamento da 12ª
Conferência Municipal de Saúde, na condição de:
I – Delegadas/Delegados Titulares: com direito a voz e voto
II- Suplentes de Delegadas/Delegados, Convidadas/Convidados e Observadores: com
direito apenas a voz durante a discussão dos Eixos Temáticos.
Art. 9º A substituição da/do Delagada/Delegado Titular pelo Suplente, dar-se-á,
mediante solicitação à Coordenação de Credenciamento da Comissão Organizadora da 12ª
Conferência Municipal de Saúde pela respectiva entidade, manifestada por escrito, das até as
18h30min do dia 30 de junho de 2017 e até as 09h30min minutos do dia 01 de julho de 2017.
DO TEMA E PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA
Art. 10º - Nos termos deste Regimento a 12ª Conferência Municipal de Saúde terá
como tema:“ENTENDENDO E CONSTRUINDO O SUS COM QUALIDADE”.
§ 1º-A 12ª Conferencia Municipal de Saúde acontecerá nos dias 30 de junho e 01 de
julho de 2017, com a seguinte programação:
I - Dia: 30 de junho
17:00 Credenciamento com coffeebreak
18:00 Abertura
18:15 Composição da Mesa
18:45 Apresentação do Plano Municipal de Saúde 2014-2017
19:15 Palestra (30 minutos de palestra e 15 minutos para perguntas)
20:00 Leitura e Aprovação do Regimento Interno
21:00 Encerramento
II - Dia: 01 de julho
08:00 Credenciamento com coffee break
09:00 Início dos Trabalhos em Grupo
11:30 Fim dos Trabalhos em Grupo
11:45 Entrega das propostas aprovadas nos Trabalhos em Grupo
12:00 Almoço
13:30 Apreciação e votação das propostas na Plenária Final
15:30 Intervalo com coffee break

16:00 Continuidade da apreciação e votação das propostas e moções na Plenária
Final.
17:30 Encerramento
§ 2ºA remoção do ticket de “vale almoço” do crachá poderá ser retirado somente pela
equipe de apoio da Conferência.
§ 3ºSerá obrigatório o credenciamento e ou assinatura da lista de presença (para
recebimento de certificado) de todos os participantes da 12ª Conferência Municipal de Saúde
em ambos os dias, sendo necessária apresentação de documento pessoal com foto.
DA APRESENTAÇÃO DO TEMA
Art. 11º O tema da 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais será
abordado por palestrante convidada/convidado especial, que terá o tempo máximo de 30
(trinta) minutos para a sua exposição.
§1ºQuando da realização da palestra, a Mesa será composta pela/pelo palestrante e
dirigida pela Coordenação Geral da Plenária de Abertura, auxiliado por Relatoria (integrante da
Comissão de Organização da 12ª Conferência Municipal de Saúde).
§2ºApós a exposição do tema pela/pelo palestrante, os participantes poderão fazer
perguntas por escrito, em formulário oferecido aos participantes, devendo conter o nome do
participante, perguntas estas que serão encaminhadas ao Coordenador Geral da Plenária de
Abertura e respondidas no ato, por um tempo máximo de 15 minutos.
DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS
Art. 12º São instâncias de decisão na Etapa Municipal da 12ª Conferência Municipal de
Saúde, conforme Art. 24º do Regulamento da 12ª Conferência Municipal de Saúde:
I – Plenária de Abertura;
II - Os Grupos de Trabalho;
III - A Plenária Final.
§ 1º A Plenária de Abertura tem por objetivo aprovar o texto do Regimento Interno da
12ª Conferência Municipal de Saúde.
§ 2º Os Grupos de Trabalho para discussão dos Eixos Temáticos (Art. 15º) serão
compostos paritariamente por Delegadas/Delegado, nos termos da Resolução nº 453/2012, do
Conselho Nacional de Saúde, com participação de Convidadas/Convidados e Observadores,
estes proporcionalmente divididos em relação ao seu número total.
§ 3º Os Grupos de Trabalho serão realizados simultaneamente, para discutir e votar os
conteúdos do Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho.

§ 4º A Plenária Final tem por objetivo debater, aprovar ou rejeitar propostas
provenientes do Relatório Consolidado dos Grupos de Trabalho, bem como as moções de
âmbito Municipal.
§ 5º O Relatório Consolidado Final aprovado na Plenária Final da 12ª Conferência
Municipal de Saúde será encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde de São José dos
Pinhais e deve ser amplamente divulgado, por meios eletrônicos, e servirá de base para a
Etapa de Monitoramento.
DAS INTERVENÇÕES / QUESTÕES
Art. 13º Serão permitidas:
I- Questão de Ordem - Quando uma/um Delegada/Delegado tem alguma dúvida sobre
a interpretação (ou descumprimento) do Regimento Interno, ela/ele pode apresentar uma
questão de ordem à mesa que preside a Plenária. Durante a questão de ordem, os trabalhos
são imediatamente interrompidos para a intervenção, que permite a pessoa expor sua opinião.
II - Questão de Esclarecimento - Quando uma/um Delegada/Delegado tem alguma
dúvida sobre o que está em discussão, exemplo proposta ou pauta. Será anotado a/o
Delegada/Delegado que pediu questão de esclarecimento para após a leitura, ser feito o
questionamento.
III - Questão de Encaminhamento - Quando uma/um Delegada/Delegado ter a solução
para um impasse na condução dos trabalhos, ela/ele pode solicitar uma questão de
encaminhamento, ou seja, uma proposta para dar encaminhamento a situação.
DA PLENÁRIA DE ABERTURA
Art. 14º A Plenária Abertura terá como objetivos:
I. - Apreciar e submeter à votação o Regimento Interno da 12ª Conferência Municipal
de Saúde;
Art. 15º Participarão da Plenária de Abertura todos os Delegados/Delegadas
TITULARES devidamente credenciados/credenciadas para a 12ª Conferência Municipal de
Saúde e somente os mesmos terão direito a voz e voto.
Art. 16º O Coordenador Geral da Plenária de Abertura assegurará as/aos
Delegadas/Delegados o direito de solicitar destaque do texto apresentado.
Art. 17º As intervenções em Plenária de Abertura poderão ocorrer conforme Art. 13º
deste Regimento.

Art. 18º A apreciação e votação do texto do Regimento Interno ocorrerão da seguinte
forma:
I. O Coordenador Geral da Plenária de Abertura fará a leitura do Regimento Interno à
Plenária, de modo a identificar os destaques que serão votados;
II. Após a leitura do Regimento Interno, as propostas não anotadas como destaque
serão consideradas aprovadas por unanimidade;
III. As solicitações de destaque poderão ser de supressão ou de alteração do item
destacado, e no caso de alteração o propositor deverá apresentar proposta de redação
alternativa em relação ao item destacado;
IV. Os propositores dos destaques terão tempo de 1 (um) minuto para a defesa da
proposta de redação e, em seguida, será concedida a réplica por igual tempo, a/ao
Delegada/Delegado que primeiro se inscrever para defender posição contrária a do propositor
e, imediatamente a seguir, a matéria será encaminhada para votação.
V. Será permitida tréplica e a Coordenação Geral da Plenária de Abertura deverá
consultar a plenária, verificando se a mesma encontra-se esclarecida. Caso contrário, poderá
abrir para novas intervenções, seguindo as regras já descritas (Art. .
VI. A aprovação de cada proposta na qual tenha sido solicitado destaque, se dará por
maioria simples de votos dos Delegadas/Delegados presentes na Plenária de Abertura.
VII. A votação será feita por meio do crachá de identificação do delegado e verificada
por contraste visual, sendo contados os votos somente em caso que não se verifique evidente
diferença entre opositores;
VIII. Somente serão contatos os crachás de Delegadas/Delegados em espaço de
votação pré-definido pela Comissão Organizadora.
IX. Durante o período da leitura e votação, é vedada a manifestação por Questão de
Ordem.
DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 19º Os Grupos de Trabalho terão como objetivo discutir, suprimir, alterar e aprovar
propostas provindas das Pré-Conferências e Plenária das Entidades de Trabalhadores da
Saúde para implementação da Política Municipal de Saúde (Plano Municipal de Saúde 20182021), dentro dos Eixos estabelecidos no Art. 15º deste regulamento.
§ 1º Não será permitido o acréscimo de novas propostas para os Eixos Temáticos.
Art. 20º Os Grupos de Trabalho deverão reunir-se em local indicado, conforme sua
inscrição, dentro da Academia Policial Militar do Guatupê, em salas indicadas pela organização
do evento, e, antes de iniciar seus trabalhos, deve eleger dentre seus participantes Delegados
um/uma coordenador/coordenadora (Art. 16º, § 3º e § 4º) dos trabalhos do Eixo Temático.

§ 1º Os Grupos de Trabalho contarão com um Facilitador por grupo (Art. 16º, § 2º),
indicado pela Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde.
§ 2º No ato da inscrição o participante já deverá ter optado pela participação em um
dos Grupos de Trabalho constantes no Art. 4º do Regulamento da Conferência Municipal de
Saúde, sendo que a Coordenação de Credenciamento, se necessário, reserva-se no direito de
limitar e ou distribuir de forma paritária as inscrições para que não haja prejuízo da organização
do evento ou venha a comprometer o desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 21º Os grupos de trabalho deverão reunir-se para discussão dos seguintes Eixos
Temáticos, tendo como objetivos, contribuições para o Plano Municipal de Saúde 2018-2021:
§ 1º Os Grupos de trabalho estarão tratando dos seguintes Eixos Temáticos:
I – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde;
II – Qualificaçãoda Rede Mãe São-Joseense;
III – Qualificaçãoda Rede de Urgência e Emergência;
IV – Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental;
V – Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal;
VI – Implantação da Rede de Saúde do Idoso;
VII – Melhoria do Acesso e do Cuidado às Áreas de Atenção Inclusivas e Pessoas com
Deficiência (PcD);
VIII – Melhoria da Atenção Especializada e da Regulação do Acesso aos Serviços do
SUS;
IX – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica;
X – Fortalecimento da Vigilância em Saúde (Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e
Segurança e Saúde do Trabalhador);
XI – Fortalecimento da Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais;
XII – Ouvidoria como instrumento de Gestão e Cidadania;
XIII – Qualificação do Controle Social do SUS;
XIV – Fortalecimento e Qualificação do Hospital e Maternidade Municipal São José dos
Pinhais;
§ 2º Os Eixos temáticos estão baseados nas Diretrizes do Plano Estadual de Saúde Paraná 2016-2019 e será tema dos Grupos de Trabalho da 12ª Conferência Municipal de
Saúde.
Art. 22º Os Grupos de Trabalho terão como objetivo discutir as propostas para
implementação da Política Municipal de Saúde, dentro dos Eixos Temáticos estabelecidos no
Art. 4º do Regulamento da 12ª Conferência Municipal de Saúde.

§1º Durante os Grupos de trabalho os membros inscritos como delegados terão direito
a voz e voto. Convidados, suplentes de Delegados ou observadores terão direito a voz.
§ 2º O facilitador será responsável organização da sala, mediação da eleição do
Delegado(a) Coordenadora/Coordenador, cuidado com os limites de tempo e acompanhar o
Coordenadora/Coordenador na entrega das propostas e digitação na sala de apoio.
§3º Cada Coordenador/Coordenadora de Grupo de trabalho deverá conduzir as
discussões e apresentar, por escrito ou em arquivo digital, à Comissão Organizadora, as
propostas elaboradas e aprovadas em seu grupo para a apreciação na Plenária Final e
confecção do Relatório Consolidado.
§4° Os Grupos de Trabalho, através de seu Coordenador, acompanhado pelo
facilitador, deverão entregar as propostas por escrito (letra legível) à Comissão Organizadora
até as 11h 40min., devendo o Coordenador, do respectivo Eixo Temático, permanecer no local
da entrega até o término da digitação das propostas.
§5º O número máximo de propostas por Eixo Temático será de 7 (sete), salvo o eixo
temático do Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde que terá número máximo de 10 (dez)
propostas, totalizando 101 (cento e um) propostas (devido ao maior número de propostas
indicadas pela comunidade e trabalhadores).
DAS PROPOSTAS APROVADAS PELOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 23º As propostas elaboradas pelos Grupos de Trabalho deverão ser
encaminhadas à Coordenação Geral da Plenária Final da Conferência, na forma escrita e para
projeção até as 13 horas e trinta minutos do dia 01 de julho de 2017.
§1º As propostas dos Grupos de Trabalho serão apresentadas durante a Plenária Final
da 12ª Conferência Municipal da Saúde e, se aprovadas, servirão como propostas para o Plano
Municipal de Saúde 2018-2021.
DAS MOÇÕES
Art. 24º – Será admitida na 12ª Conferência Municipal de Saúde a elaboração de
moções, as quais serão apreciadas encaminhadas exclusivamente por Delegadas/Delegados e
por escrito à secretaria da 12ª Conferência Municipal de Saúde, após o encerramento da
votação da plenária final.
§1º - A Secretaria da 12ª Conferência Municipal de Saúde fornecerá formulário padrão
para elaboração das moções.
§2º - As moções serão recebidas até as 15 horas e 30 minutos do dia 01 de julho de
2017.
§3º - Cada moção deverá ser assinada por pelo menos 1/3 (um terço) dos delegados
presentes.

§4º - As moções são manifestações específicas sobre determinado assunto e podem
expressar apoio, repúdio, recomendação ou congratulação sobre tópicos não necessariamente
discutidos nas nos Grupos de Trabalho e Plenárias.
DA PLENÁRIA FINAL
Art. 25º A Plenária Final terá como objetivos:
I. - Apreciar e submeter à votação, as propostas apresentadas pelos Grupos de
Trabalho;
II. Apreciação e votação das moções;
Art. 26º Participarão da Plenária Final todos os Delegados/Delegadas TITULARES
devidamente credenciados/credenciadas para a 12ª Conferência Municipal de Saúde e
somente osmesmos terão direito a voz e voto.
Art.

27º

O

Coordenador

Geral

da

Plenária

Final

assegurará

as/aos

Delegadas/Delegados o direito de solicitar destaque às propostas apresentadas.
Art. 28º As intervenções em Plenária Final poderão ocorrer conforme Art. 13º deste
Regimento.
Art. 29º A apreciação e votação das propostas constantes no Relatório Consolidado
ocorrerão da seguinte forma:
I. O Coordenador da Plenária Final fará a leitura do Relatório Consolidado à Plenária,
de modo a identificar os destaques que serão votados;
II. Após a leitura das Propostas dos Grupos de Trabalho, as propostas não anotadas
como destaque serão consideradas aprovadas por unanimidade;
III. As solicitações de destaque poderão ser de supressão ou de alteração do item
destacado, e no caso de alteração o propositor deverá apresentar proposta de redação
alternativa em relação ao item destacado;
IV. Os propositores dos destaques terão tempo de 1 (um) minuto para a defesa da
proposta e, em seguida, será concedida a réplica por igual tempo, a/ao Delegada/Delegado
que primeiro se inscrever para defender posição contrária a do propositor e, imediatamente a
seguir, a matéria será encaminhada para votação.
V. Será permitida tréplica e a Coordenação Geral da Plenária Final deverá consultar a
plenária, verificando se a mesma encontra-se esclarecida. Caso contrário, poderá abrir para
novas intervenções, seguindo as regras já descritas (Art. 13º).

VI. A aprovação de cada proposta de redação na qual tenha sido solicitado destaque,
se dará por maioria simples de votos das/dos Delegadas/Delegados presentes na Plenária
Final.
VII. A votação será feita por meio do crachá de identificação do delegado e verificada
por contraste visual, sendo contados os votos somente em caso que não se verifique evidente
diferença entre opositores.
VIII. Somente serão contatos os crachás de Delegadas/Delegados em espaço de
votação pré-definido pela Comissão Organizadora.
IX. Durante o período da leitura e votação, é vedada a manifestação por questão de
ordem.
Art. 30º Encerrada a votação das Propostas dos Trabalhos de Grupo, serão apreciadas
as moções encaminhadas exclusivamente por Delegadas/Delegados da 12ª Conferência
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.
§1º- O coordenador dos trabalhos fará a leitura de cada moção e, se necessário,
garantirá ao propositor o tempo máximo de 01 (um) minuto para a defesa da mesma.
§2º - A aprovação da moção será por maioria simples dos delegados presentes.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 31º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde.
Art. 32º Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação em Plenária
de Abertura da 12ª Conferência Municipal de Saúde.
São José dos Pinhais, 30 de junho de 2017.

ANEXO 3

REGIMENTO INTERNO DA PLENÁRIA DAS ENTIDADES DOS
TRABALHADORES DA SAÚDE
12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
DA NATUREZA E OBJETIVOS
Art. 1º A Plenária das Entidades dos Trabalhadores da Saúde de São José dos Pinhais, será
realizada nos dia 01 de junho de 2017, nas dependências da Câmara Municipal de São José dos
Pinhais, em consonância com a Resolução 453 de 10 de Maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde,
Lei Municipal 1.435 de 23 de outubro de 2009, e alterações, Lei Municipal n° 2.252, de 16 de setembro de
2013, Decreto 1.077 de junho de 2012, e alterações – Regimento Interno do Conselho Municipal de
Saúde - CMS/SJP e conforme dispõe este REGIMENTO INTERNO, para:
I - reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS,
para garantir a saúde como direito humano, a sua universalidade, integralidade, equidade e gratuidade do
SUS, com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988, e nas Leis no 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 8.142, de 28 de
dezembro de 1990;
a

II - elaborar propostas do segmento do trabalhador para 12 Conferencia Municipal de Saúde de
a

São José dos Pinhais, segundo os eixos temáticos estabelecidos no regulamento 12 Conferencia
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais;
a

III - eleger os delegados representantes do segmento do trabalhador para 12 Conferência
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.
DA REALIZAÇÃO
Art. 2º A Plenária das Entidades dos Trabalhadores de Saúde acontecerá no dia 01 de junho de
2017, com início às 19h30min e término até as 22h00min e seguirá a seguinte programação:
I - 19h30min. - Credenciamento;
II - 20h00min. - Composição da Mesa de Abertura;
III - 20h15min. – Aprovação do Regimento Interno;
IV - 20h30min. - Divisão em grupos para discussão e apontamento das propostas;
V - 21h10min. - Apresentação das propostas e aprovação em plenária;
VI - 21h45min. - Indicação ou Eleição dos Delegadas/Delegados Titulares e Suplentes de
Delegadas/Delegados;
VII - 22h00min. - Encerramento.
Parágrafo único. O regimento será lido na íntegra e serão apontados e anotados os pedidos de
destaque. Após a primeira leitura, serão abordados os destaques (com possibilidade para um minuto de
fala para proposta de alteração). Cada destaque será colocado em votação para aprovação, ou não.
Art. 3º - A realização da Plenária das Entidades dos Trabalhadores da Saúde será de
responsabilidade da Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde.

Art. 4º A Plenária das Entidades dos Trabalhadores da Saúde será presidida pela Coordenadora
Geral da Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, Sra.
Priscila Lima de Araujo Scalercio
Parágrafo único. A Coordenação Geral da Plenária será desempenhada pelo Sr. Edmar
Mesquita.
DOS PARTICIPANTES
o

Art. 5 Para participar da plenária do trabalhador da Secretaria de Saúde, o trabalhador deverá
apresentar-se na plenária, identificando-se com um documento oficial.
Parágrafo único. A ocupação de cargos comissionados ou funções gratificadas é impedimento
para representação do segmento de trabalhadores de saúde na plenária.
DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 6º Os Grupos de Trabalho terão como objetivo elaborar propostas para a 12ª Conferência
Municipal de Saúde e implementação da Política Municipal de Saúde (Plano Municipal de Saúde 20182021).
Art. 7º Os Grupos de Trabalho deverão reunir-se em local indicado.
Art. 8º Os grupos de trabalho deverão reunir-se para discussão dos seguintes Eixos Temáticos,
tendo como objetivos, contribuições para a 12ª Conferência Municipal de Saúde:
§ 1º Os Grupos de trabalho estarão tratando dos seguintes Eixos Temáticos:
I – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde;
II – Qualificação da Rede Mãe São-Joseense;
III – Qualificação da Rede de Urgência e Emergência;
IV – Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental;
V – Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal;
VI – Implantação da Rede de Saúde do Idoso;
VII – Melhoria do Acesso e do Cuidado às Áreas de Atenção Inclusivas e Pessoas com
Deficiência (PcD);
VIII – Melhoria da Atenção Especializada e da Regulação do Acesso aos Serviços do SUS;
IX – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica;
X – Fortalecimento da Vigilância em Saúde (Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e Segurança e
Saúde do Trabalhador);
XI – Fortalecimento da Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais;
XII – Ouvidoria como instrumento de Gestão e Cidadania;
XIII – Qualificação do Controle Social do SUS;
XIV – Fortalecimento e Qualificação do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais;
§ 2º Os Eixos temáticos estão baseados nas Diretrizes do Plano Estadual de Saúde - Paraná
2016-2019 e serão tema dos Grupos de Trabalho da 12ª Conferência Municipal de Saúde.

DAS PROPOSTAS APROVADAS PELOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 9º As propostas elaboradas pelos Grupos de Trabalho deverão ser encaminhadas à
Coordenação Geral da Plenária, na forma escrita para leitura em plenária.
§1º As propostas dos grupos de trabalho serão apresentadas durante a Plenária e, se
aprovadas, servirão como propostas para a 12ª Conferência Municipal de Saúde.
§ 2º O número máximo de propostas serão de 70 propostas.
DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS
o

Art. 10 Serão eleitos 24 Delegados Titulares e 24 Delegados Suplentes de acordo com a
a

paridade proposta no Regulamento da 12 Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.
o

Art. 11 As vagas de delegados do segmento de trabalhadores serão distribuídas da seguinte
forma:
I - Para ter direito a vaga, o trabalhador representante da entidade deve permanecer até o final
da plenária;
II - Serão asseguradas vagas para cada entidade participante de forma equitativa, caso não haja
número maior de entidades que o número de vagas para delegados titulares;
III - As demais vagas serão distribuídas por eleição na plenária dos trabalhadores por ordem dos
mais votados, proporcionalmente pelo número de representantes de entidades inscritas.
IV - Caso o número de entidades seja superior ao número de vagas de delegados titulares, as
vagas serão distribuídas por eleição.
Art. 12º As entidades cujos representantes se ausentarem antes da homologação na plenária
perderão as vagas.
o

Art. 13 Após a distribuição das vagas será enviado às entidades ofício circular contendo o
número de vagas, bem como orientação para a inscrição e cópia do regulamento e da minuta de
regimento da 12ª Conferência Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.

DA DOCUMENTAÇÃO DAS ENTIDADES
o
Art. 14 O prazo de entrega dos documentos para inscrição das entidades com seus respectivos
Delegadas/Delegados eleitas/eleitos ou indicadas/indicados, Suplentes de Delegadas/Delegados e
Convidadas/Convidados será até o dia 20 de junho de 2017, às 16h00min, na Secretaria-Executiva do
Conselho Municipal de Saúde, por meio de protocolo.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da
12ª Conferência Municipal de Saúde.
Art. 16º Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação em Plenária de Abertura da
12ª Conferência Municipal de Saúde.

São José dos Pinhais, 01 de junho de 2017.
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