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Ata nº 031/2019 da Décima Nona Reunião Extraordinária dia 06/04/2019 - 
COMUS 

Data: 06/04/2019 Horário:   08:00 HORAS 

Local: 
Rua Marechal Deodoro, nº 260 – Jardim Boa Vista – 
Pindamonhangaba-SP, 

Presentes: Lista de Presença Anexo 

Pauta: 

1ª Pauta: Abertura da Conferência Municipal de Saúde 
2ª Pauta: Conferência Municipal de Saúde 
 
 

A abertura da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, foi realizada 
no dia 05 de abril de 2019 e a Conferência no dia 06 de abril de 2019, no Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina de Pindamonhangaba, 
situada a Rua: Marechal Deodoro, nº 260 – Jardim Boa Vista – Pindamonhangaba-SP, 
CEP:12401-310. A abertura da 9ª Conferência iniciou-se as 19:30 horas, com o tema 
principal (“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento 
do SUS”), em função da convocação da 16ª Conferência Nacional de Saúde, em 
respeito a etapa regional, que antecede a 8ª Conferência Estadual e Nacional de 
Saúde. Fizeram presença autoridades locais, Valeria dos Santos (Secretária de 
Saúde), Isael Domingues (Prefeito), Roderley Miotto (vereador), Gislene Cardoso 
(vereadora), Ronaldo Pipas (vereador) e representantes de associações de bairros, 
membros da Secretaria de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde deste e de outros 
municípios, da administração pública direta, da sociedade civil, dos trabalhadores de 
saúde e prestadores de serviço. Em seguida a cerimonialista, fez o chamamento para 
a composição da mesa de abertura da Conferência, Rogério Ramos (Presidente do 
COMUS), Valéria dos Santos (Secretária de Saúde), Roderley Miotto (vereador e 
presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba), 
os componentes da mesa acolheram os presentes, foi chamado o homenageado (Dr. 
Edson Carlos Fraga da Silva), lido a biografia e em seguida o Presidente de COMUS, 
entregou uma placa em homenagem ao seu trabalho de dedicação ao SUS de 
Pindamonhangaba, as 20:00 horas aconteceu o Coffee Break; as 20h30, foi ministrado 
a palestra do Dr. Marco Antônio Manfredini (Dentista e Tesoureiro do Conselho 
Nacional de Odontologia de São Paulo”), com o tema “ Sustentabilidade do SUS”. No 
dia 06/04/2019 às 08:00 horas deram início aos trabalhos de credenciamento, 
inscrição individual, conforme programação e entrega de materiais para o 
desenvolvimento dos trabalhos da 9ª Conferência Municipal de Saúde (pastas, 
canetas, crachás identificados por seguimentos, cópia do regimento, formulário de 
satisfação, folder informativo). No momento das inscrições todos foram orientados da 
condição de delegados dos seus respectivos seguimentos e da escolha do eixo 
temático que gostaria de participar. As 09:00 horas deu-se a abertura oficial da 9ª 
Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba. Sr.ª Carolina cerimonialista 
faz o chamamento para formação da mesa organizadora da Conferência, Sr. Miguel 
Jacob (Segmento Usuário), Meilai Jesus Shen (Segmento Trabalhadores), Mariana 
Padro Freire (Segmento Gestor). As 9:10 hrs iniciou-se a leitura do regimento da 9ª 
Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba. Durante a leitura do regimento 
pediu-se destaque no capitulo III Artigo 4º, da 9ª  Conferência Municipal, em relação 
ao horário posto para a divisão de grupos, solicitado pelo pleno, que o horário das 
10:40 fosse posto para esclarecimentos  referente a palestra ministrada; capitulo VII 
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artigo 13º , alteração de “não haverá exigência de paridade entre usuários” para “ 
haverá exigência de paridade entre usuários” (de acordo com lei 8080/90 e com o 
documento orientador Estadual e artigo 14º, alteração de “3 suplentes - sem 
observância de paridade” para “3 suplentes – com observância de paridade” ; artigo 
30º, inclusão de parágrafo único “  No caso de apresentação de monção pelo plenário 
será confeccionada a mão durante a conferência, coletas assinaturas obedecendo no 
mínimo 10% dos delegados.”; Inclusão do artigo 34º, “Os delegados do plenário desta 
conferência deverão participar até o final dessa atividade” e artigo 35º, “Será de 
responsabilidade da gestão municipal o transporte dos delegados eleitos par a etapa 
regional e demais etapas. Todas as alterações no regimento foram aprovadas por 
unanimidade pela plenária. Às 9:40 hrs, Palestra com Sr. Nery da Silva Oliveira, fez 
sua explanação com o Tema “Saúde como Direito, Consolidação dos Princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS), Financiamento Adequado para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), em seguida abriu a plenária para perguntas e esclarecimentos, após 
iniciou-se a divisão dos grupos de trabalhos por seguimento, sendo que cada grupo foi 
assessorado por um facilitador escolhido pela comissão organizadora, sendo que o 
coordenador e o relator foi escolhido pelo seu seguimento, após o termino seguimos 
para o almoço, retomando às 12h40, onde os trabalhos foram conduzidos em seus 
respectivos eixos por seus coordenadores que explicaram a dinâmica dos trabalhos e 
discussão dos grupos, que por fim teriam como finalidade a elaboração das propostas 
para a etapa regional. Em seguida foram apresentadas as propostas ao plenário para 
votação onde houve destaque ; no eixo I, proposta 6 (solicitação de exclusão do texto) 
reprovado em plenária, 7 (reformulação do texto, aprovado em plenária),  8 
(detalhamento do texto, aprovado em plenária) , 13 (reformulação do texto, aprovado 
em plenária)  e 14 (reformulação do texto ,aprovado em plenária), eixo II proposta 3 
(acrescentou as três esferas de governo, aprovado em plenária), eixo III Proposta 3 
(alteração de texto, aprovado em plenária) em seguida abre-se a votação dos 
delegados para a Regional ficando da seguinte forma: Gestor: Titulares: Mariana 
Prado Freire, José Carlos dos Santos Pinto, Rogéria de Fátima do Nascimento Braga 
e suplente Valéria dos Santos; Trabalhadores, Titulares : Meilai Jesus Shen, Solange 
Inês Valério, Eliana de Fátima Cruz Moreira e suplente Verniza do Prado; Usuários: 
Titulares: Miguel Jacob, Luís Rosas Junior, Luciana Andrea Saquetti Rosas, Eliane 
Teodoro Gessario Moreira, Roseli Aparecida de Almeida  Basílio, Irene Ribeiro de 
Moraes, Ronaldo Rogerio de Castilho e suplente, Salvador Batista dos Santos. Segue 
abaixo: lista de presença, moção de apoio municipal, as propostas consolidadas e 
delegados eleitos por seguimento da 9ª Conferência Municipal de Saúde de 
Pindamonhangaba. 

 
 


