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ETEC EMÍLIO HERNANDEZ AGUILAR

9:00 – 9:30 horas - Mesa de abertura

9:30 – 10:30 horas -  Palestra com perguntas

10:30 – 11horas - Leitura do regimento para deliberação

11:15 – 12:30 horas - Discussão das propostas nas salas

12:30 – 13:30 horas – Alimentação

13:30 – 14:30 horas – Encerramento das atividades nas salas

14:45 – 16 horas - Plenária final para apresentação das propostas-diretrizes das salas

16:00 – 16:30 horas – Eleição dos delegados para a Etapa Macro Regional

16:30 horas – Leitura de Moções

17:00 horas – Encerramento



APRESENTAÇÃO:

O SUS é  a  maior  política  de  inclusão  social  em andamento  no  país.  Uma conquista  da

sociedade consolidada na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, por meio do movimento da

Reforma Sanitária iniciado na década de 70, é ainda, a única política de Estado a garantir, por Lei, a

participação da sociedade na gestão do sistema, com a ação direta dos Conselhos de Saúde e das

deliberações advindas das Conferências de Saúde. Nelas os Delegados trazem e discutem propostas

visando o fortalecimento do sistema de saúde tanto no âmbito municipal quanto regional, visto que o

Relatório, além de servir como ferramenta para os gestores locais também é levado à Conferência

Estadual para expor as particularidades e necessidades da cidade em relação à região.

Este  documento  contempla  os  consensos obtidos  durante  a  realização da IX Conferência

Municipal de Saúde de Franco da Rocha que foi realizada no dia 23 de março, na ETEC Dr. Emílio

Hernadez Aguilar e contou com a presença de usuários do serviço do SUS, profissionais de saúde,

gestores de saúde e autoridades municipais.

Após  a  conferência  magna  comandada  pelo  Dr.  Marco  Akerman  professor  titular  do

Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São

Paulo , os presentes foram divididos em 3 grupos para a discussão dos seguintes eixos temáticos:

Grupo 1:

Eixo I - Saúde como Direito .

Grupo 2:

Eixo II - Consolidação dos princípios do Sistema Único de 

Grupo 3:

Eixo III - Financiamento adequado e suficiente para o SUS.



PROPOSTAS DOS GRUPOS:

GRUPO 1: 

EIXO I - SAÚDE COMO DIREITO 

1. Manter,  Ampliar  e  Garantir  Médicos  –  Programa Mais  Médicos  -  (  Síntese  das

propostas das Pré Conferências )

Desencadear ações junto à população, governos Municipal, Estadual e Federal para a manutenção

do Programa Mais Médicos, contemplando a reposição de profissionais que saíram em 2018 e 2019,

bem como ampliar novas vagas para aumento da cobertura da ESF em locais desassistidos.

2. Garantir atendimento de qualidade à população por todos os profissionais da saúde

( Síntese das propostas das Pré Conferências ) 

Fortalecer técnica e financeiramente a Política de Educação Permanente e Humanização com vistas

a participação e  construção coletiva  na gestão dos serviços  de saúde,  garantindo o destino e  a

aplicação de recursos do SUS para a qualificação dos profissionais de saúde de todas as categorias,

bem como  firmar  parcerias  com instituições  de  Ensino  (públicas  e/ou  privadas)  com  vistas  a

implantação  do  Contrato  Organizativo  de  Ação  Pública  de  Ensino-Saúde  -  COAPES  que

regulamenta e normatiza a utilização dos espaços de saúde pública (unidades) para a Integração

ensino - serviço e comunidade para qualificação do SUS, integrando alunos, instituições de ensino,

serviços e a população. 

3. Elaborar  ações  para  atenção  à  Saúde  do  trabalhador  -  (Pré  Conferência)  –

Intensificar a comunicação e a divulgação das ações para a saúde dos trabalhadores

nas unidades ( Síntese das propostas das Pré Conferências )

Desencadear ações para os trabalhadores do SUS, em âmbito Municipal, com o apoio financeiro e

técnico do Governo do Estado e Ministério da Saúde, relacionados à saúde dos trabalhadores do

SUS em parceria com os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância em

Saúde em conjunto com o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) com a realização de

atividades laborais e coletivas nas unidades.



4. Valorização dos ACS , melhoria na Atenção Básica, fortalecer as equipes (Síntese das

propostas das Pré Conferências) 

Que  o  Ministério  da  Saúde  aumente  os  repasses  e  o  Governo  do  Estado  apoie

financeiramente a implantação e o custeio das equipes da atenção básica e desenvolva e

execute  políticas  de  divulgação  ampla  em  território  nacional,  nos  canais  de  maior

abrangência, informações para fins de valorização dos profissionais da Estratégia Saúde

da  Família  (ESF)  para  a  efetivação  da  atenção  básica  e  que  sofrem  resistências  e

preconceitos no desenvolvimento de suas atribuições. 

5. Cobrar do estado o aumento do atendimento médico ao Hospital Albano  (Síntese

das propostas das Pré Conferências) 

A Secretaria de Estado da Saúde deve desencadear ações para garantir a referência e a

contra-referência  (RCR) para a alta  e  a  média complexidade,  garantindo o acesso aos

serviços, respeitando as especialidades necessárias para a região mediante a adoção de

protocolos clínicos, revendo em conjunto com os municípios da região metropolitana a

parametrização  das  vagas  ofertadas  via  Sistema  CROSS  que  atenda  às  necessidades

diferenciadas  dos  municípios  da região metropolitana,  otimizando recursos  disponíveis

(vagas  de  exames  e  consultas)  priorizando  os  leitos  de  retaguarda  dos  prestadores

Estaduais (Hospital Albano, Hospital Lacaz, CAISM e Maternidade CHJ) principalmente

para a UPA de Franco da Rocha.

GRUPO 2: 

EIXO II – CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SUS

1. Garantir a implantação do AME regional para o acesso dos 5 municípios (Franco,

Morato,  Cajamar,  Mairiporã  e  Caieiras)  -  (Síntese  das  propostas  das  Pré

Conferências) 

Garantir junto ao Governo do Estado a implantação do AME Regional para ampliar a oferta 

de serviços de Média e Alta Complexidade de referência  regional  de acordo com perfil  

epidemiológico dos municípios as necessidades da população, com maior aporte de recursos 

financeiros do MS e do Estado, especialmente nas áreas de Oncologia, Urologia, Rede de  

Urgência e Emergência, Rede da Pessoa com Deficiência, Terapia Renal Substitutiva (TRS), 



Cirurgia Eletiva de Média Complexidade, Linha de Cuidado da Obesidade e leitos de Saúde 

Mental em hospitais gerais em contrário ao isolamento e aos hospitais psiquiátricos.

2. Implantação do SAMU - (Pré Conferência)

Garantir o apoio do Estado na implantação do SAMU Regional e da União com o custeio

dos  gastos  com  a  Rede  de  Urgência  e  Emergência  (UPA  e  SAMU)  e  que  apoie

tecnicamente as ações a serem desenvolvidas

3. Fortalecer a atual política de Saúde Mental evitando retrocessos - (Pré Conferência)

Apoiar a Reforma Psiquiátrica e as ações de Prevenção ao uso abusivo do Álcool e Outras

Drogas, reforçando os avanços do SUS na Saúde Mental, centrada no cuidado das pessoas

em  liberdade,  em  serviços  comunitários,  de  forma  humanizada,  garantindo  cuidado

integral na rede substitutiva aos manicômios, formada pelos CAPS, SRT, leitos de Saúde

Mental em hospitais gerais, no sentido de evitar retrocessos dos avanços que a Política de

Saúde Mental obteve nos últimos anos.

4. Fortalecer  os  Conselhos  de  Saúde  e  Conselhos  Locais  de  Saúde  -  (Síntese  das

propostas das Pré Conferências) 

Fortalecer, garantir e defender as instâncias de controle social e fomentar a participação

social, em articulação com os movimentos sociais e suas pautas, garantindo a participação

cidadã  e  o  caráter  deliberativo  dos  Conselhos  de  saúde,  ampliando  e  aprimorando  a

política  de  formação  de  conselheiros(as)  como  espaço  permanente  de  educação

favorecendo a participação de todos os segmentos, garantindo a eficiência de sua atuação

no acompanhamento e na definição das políticas públicas, inserindo programa de inclusão

digital,  com  financiamento  das  três  esferas  de  governo,  contribuindo  para  que  os

conselheiros  desenvolvam uma compreensão  ética  e  ampliada  de  saúde e  seguridade,

articulada com as demais áreas das políticas públicas. 

5. Garantir  a  integralidade  e  equidade  no  atendimento  à  população  (Síntese  das

propostas das Pré Conferências) 

Garantir  nas 3 Esferas do Governo políticas  públicas  que busquem a integralidade da

assistência por meio do aumento do financiamento e fortalecimento da Atenção Básica,



das  Equipes  da  Saúde  da  Família,  Núcleos  Ampliado  à  Saúde  da  Família

(NASF),Conselhos  Municipais  e  Locais  de  Saúde,  com  retaguarda  na  média  e  alta

complexidade  e  garantindo  a  articulação  entre  os  níveis  de  atenção,  melhorando  a

comunicação/interação entre os serviços da rede de saúde. 

GRUPO 3: 

EIXO III – FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE DO  SUS

1. Construção/ Reforma/ Manutenção de todas as Unidades de Saúde -  (Síntese das

propostas das Pré Conferências) 

Para desenvolver ações como Construção/ Reforma/ Manutenção das Unidades de Saúde

são  necessárias  fontes  de  financiamento  adequado  como  uma  reforma  tributária  que

estabeleça regime de impostos de caráter progressivo, modelado pelo equilíbrio e pela

justiça social, com tributação maior para os maiores níveis de renda e redistribuição entre

os  entes  federativos,  considerando  ainda  a  necessidade  do  financiamento  do  governo

estadual aos municípios. 

2. Aumento  do  financiamento  do  SUS e  o  descongelamento  (EC 95)  -  (Síntese  das

propostas das Pré Conferências) 

Construir  uma nova política de alocação de recursos que rompa com o financiamento

fragmentado  e  desigual,  voltado  ao  enfrentamento  das  desigualdades  regionais,

epidemiológicas  e  sociais,  contrariamente  a  política  de  Austeridade,  como  a  EC  95,

ampliando e melhorando a alocação de recursos federais  e  Estaduais,  como forma de

crescimento econômico e social. 

3. Gestão  do  Trabalho  (carga  horária,  salário,  condições  de  trabalho,  benefícios)  -

(Síntese das propostas das Pré Conferências) 

Fortalecer  o  papel  do  Governo  Federal,  Estadual  e  Municipal  com  a  ampliação  e

adequação do número de equipes e de profissionais de saúde em todos os serviços do

SUS,  incluindo  a  implantação  de  processos  formativos,  laborais,  visando  a  saúde  do

trabalhador,  com uma política específica  para financiamento  da gestão do trabalho no

SUS e dos espaços de negociação para a valorização do trabalhador na saúde por meio da



criação e implementação do Plano de Carreira,  Cargos e Salários (PCCS),  em âmbito

nacional,  estadual e municipal,  com cargas horárias compatíveis com cargos/funções e

demais benefícios, assegurando ambientes de trabalho saudáveis e promotores de bem -

estar para usuários e usuárias, que atendam às necessidades de saúde da população. 

4. Garantir a distribuição dos medicamentos da REMUME (reduzir a judicialização) -

(Síntese das propostas das Prés Conferências) 

Ampliar o financiamento, regulação e gestão dos governos federal, estaduais e municipais

para  o  acesso  adequado  a  medicamentos  e  materiais  dos  usuários  do  SUS  segundo

protocolos  clínicos,  com  monitoramento  e  intervenção  sobre  o  uso  indiscriminado  e

propagandístico de medicamentos, além da Assistência Farmacêutica qualificada aliando

a incorporação de sistemas de informação e prontuário eletrônico obrigatórios de âmbito

nacional para o uso racional de medicamentos.

5. Aposentadoria de 25 anos para profissional da saúde (Rever a proposta de reforma

da previdência) - (Síntese das propostas das Prés Conferências) 

Criar e ampliar contribuições e impostos sobre Grandes Fortunas, sobre movimentação

financeira de remessas de lucros e dividendos realizadas pelas empresas multinacionais,

somando-se ao fim da DRU, como forma de garantia de receita para a Seguridade Social 



Eleição dos delegados para representar o município na Etapa Macrorregional  no dia 23

de maio de 2019 :

Representantes dos usuários:

Titular : José Manoel de Souza

Titular : Reginaldo Lucio da Silva

Titular : Arquias Ferreira de Souza

Titular : Neyla J.S. Lara

Representantes dos   T  rabalhadores:   

Titular : Glaucia Noçais

Suplente : Maria Rosa Barbosa Ferreira

Titular : Ana Paola Madri

Suplente : Jenyffer K. de Lima Oliveira

Representantes da G  estão:   

Titular : Lorena Rodrigues de Oliveira

Titular : Elaina Aparecida Santos Silva



MOÇÕES APROVADAS PELO PLENÁRIO:

1 -  Moção de repúdio que seja revogada a EC 95/17 que congela os gastos com saúde por 20

anos .

2 - Moção de repúdio contra a Retaliação do Programa Mais Médicos.

3 - Moção de Apelo: Carga Horária de Enfermagem (30 horas). 

4  -  Moção  de  repúdio  contra  as  propostas  da  mudanças  nas  reformas  trabalhistas  e

previdênciarias:  cortes  de  benefícios  aos  aposentados,  aos  beneficiários  do  INSS,  dos

pensionistas e a forma de cálculo para aposentadoria e benefícios.

5 - Moção de repúdio imediata suspensão de todas as normativas da medidas da Nova política

de Saúde Mental que sejam incompatíveis com a Legislação atual.



RESUMO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCO DA ROCHA:

Quadro analítico:

Data Local Pessoas presentes*

23 / 03 / 2019 ETEC Emilio Hernandez Aguilar 100

*Número aproximado considerando as listas de presença. 

Propostas Aprovadas:

Grupos Número de propostas

Grupo 1 5

Grupo 2 5

Grupo 3 5

Total 15

Moções:

Apresentadas Aprovadas

05 05



COMISSÃO ORGANIZADORA:

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Aline Alves de Oliveira Nascimento – RG 28.030.139

Amanda Santos da Silva – RG 42.372.639-0

Marcelo Galvão Machado – RG 520816407

Solange Cristina Aparecida Vialle – RG 18.686.412-7

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Daniele Figueiredo Florindo – RG 29.515.046-4

Gláucia Noçais da Silva – RG 25.651.922-5

Sandra Regina Crisostomo Correa – RG 19.590.746-2

Thaís Marques Lopes Rivera – RG 41.004.078-2

DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Cristiana de Fátima Correa – RG 24.164.590-6

João Henrique Primini Lopes – RG 40.119.578-8

DIRETORIA DE GESTÃO EM SAÚDE

Aparecida do Patrocínio Frois Favero – 16.993.129-8

Marcos Vinícius Lopes Teixeira – RG 41.266.902-x

DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Gilmara Aparecida de Oliveira – RG 18.635.992

Paulo Roberto Barbosa – RG 16.840.888

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

José Manoel de Souza – RG 18.786.354-4

Reginaldo Lúcio da Silva – RG 9.783.863-9

Valdir Vieira da Silva – RG28.331.345-6
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