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1. APRESENTAÇÃO 

 

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) favoreceu a modificar o formato 

da Conferência Municipal de Saúde de Mato Castelhano deste ano, o que acabou 

levando a realização de Pré-conferências e de Conferência propriamente dita, com o 

intuito de reduzir as aglomerações e obedecer aos protocolos de saúde vigentes.  

Nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2021, realizaram-se sete Pré-conferências 

envolvendo as treze comunidades do município, devidamente agrupadas por 

proximidade geográfica, a fim de realizar o levantamento das demandas por saúde no 

município. Posteriormente, no dia 18 de agosto de 2021, realizou-se nas 

dependências do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a 7ª 

Conferência Municipal de Saúde de Mato Castelhano para discussão e formulação de 

diretrizes e propostas de ações para a produção do relatório final e que comporão o 

Plano Municipal de Saúde.  

O tema da conferência foi: “Um novo olhar sobre a importância do SUS frente 

a pandemia e a participação social nas ações de saúde”. Foram discutidos dois eixos 

temáticos, sendo que o primeiro teve como tema “A importância do SUS frente à 

pandemia” e o segundo tratou sobre “A participação da comunidade nas ações de 

saúde”. 

O evento foi realizado pela comissão organizadora da 7ª Conferência Municipal 

de Saúde de Mato Castelhano, composta pelas equipes da Secretaria Municipal de 

Saúde e de residentes do Hospital de Clínicas de Passo Fundo através do Programa 

de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência/Intensivismo que possui 

parceria com a Prefeitura Municipal de Castelhano. 
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2. PROPOSTAS APROVADAS NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE MATO CASTELHANO 

 

 

Diretriz: Melhorias nas prestações de serviços do SUS 

 

1. Elaborar estratégias para conscientização e educação continuada dos usuários do 

SUS; 

2. Ampliar horários de atendimentos de especialidades médicas como ginecologista, 

ortopedista, pediatra e do atendimento odontológico; e diminuir a rotatividade de 

profissionais na unidade; 

3. Continuação com grupos de saúde como: grupo de tabagistas, hipertensos, 

diabéticos, entre outros; e realizar feiras de saúde; 

4. Implementar terapias alternativas na unidade básica de saúde, as práticas 

integrativas e complementares (PICS); 

5. Manter a atualização de lista de medicamentos de forma anual. 

 

 

Diretriz: Fortalecimento do vínculo entre população e equipes de gestão 

 

1. Articular organização entre o município de Mato Castelhano e Água Santa para 

definir atendimento e cobertura de agentes de saúde para população desassistida; 

2. Propor reuniões semestrais juntamente com a população para discussões acerca 

da situação de saúde do município; 

3. Fomentar meios de criação de vínculo entre a população e a gestão da saúde para 

que a comunicação seja mais efetiva; 

4. Criar capacitações e formação aos profissionais para facilitar a visão da população 

como um todo; 

5. Realizar treinamento/capacitações para os integrantes do Conselho Municipal de 

Saúde para que estes sejam mais atuantes.  
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Diretriz: Melhoria do acesso aos serviços de saúde para a população indígena 

 

1. Melhorar o saneamento básico por meio do aumento do fornecimento de água 

potável e com a instalação de bombas d’água, onde o relevo exige, para 

viabilizar o abastecimento das caixas d’água; do aumento da frequência do 

recolhimento do lixo e do esvaziamento total dos contêineres para que animais 

não espalhem o lixo remanescente; e da construção de fossas sépticas 

esgotáveis com a instalação de banheiros comunitários para que diminua a 

disseminação de insetos e a consequente transmissão de doenças. 

2. Elaborar programas municipais de controle de animais e zoonoses por meio de 

instalação de placas de avisos abordando a legislação sobre o abandono de 

animais; de auxílio com recursos municipais para acolhimento e manutenção 

com os cuidados de animais já abandonados; e de castração de animais 

domésticos ou outras formas permitidas de conter a reprodução destes animais 

para, assim, diminuir a disseminação de doenças. 

3. Viabilizar o acesso aos serviços de saúde por meio de fornecimento de 

transporte público; de visitas comunitárias de profissionais das especialidades 

(enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia e 

psicologia) da equipe multiprofissional; de atividades coletivas de promoção e 

prevenção em saúde voltadas à população indígena nas comunidades; da 

contratação e/ou capacitação de profissionais da saúde que se comuniquem 

na língua kaingang para auxiliar na tradução e interpretação entre os demais 

profissionais e a população indígena; do fornecimento de atendimentos 

odontológicos em, pelo menos, um dia da semana exclusivamente para a 

população indígena; e da inclusão da população indígena nos programas 

municipais de saúde e de assistência social. 
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3. RELAÇÃO DOS DELEGADOS MUNICIPAIS 

 

O quadro 1 indica a relação de delegados municipais presentes na 7ª 

Conferência Municipal de Saúde de Mato Castelhano. 

 

Quadro 1. Relação de Delegados Municipais. 

ENTIDADE DELEGADO SEGMENTO STATUS 

Comunidade Rincão dos 
Lopes 

Ana Cristina da Rosa Lorençon Usuário Titular 

SMS Andressa Canevese Profissional da saúde Titular 

Comunidade Nossa 
Senhora de Lourdes 

Belonice de Fátima Anacleto de 
Godoi  

Usuário  Suplente 

Prefeitura Catiussa Bitencourt Gestão Titular 

Comunidade São Roque Celso Lima Usuário Titular 

Comunidade Povinho 
Velho 

Claudio Adi Disner Usuário Titular 

Prefeitura Dilete Terezinha da Rosa Colaço  Gestão Titular 

Comunidade Santo 
Antônio dos Gregolos 

Elisangela Rodrigues de Mello Usuário Titular 

SMS Fabiana Andrade da Silva Profissional da saúde Titular 

Comunidade do Capinguí João de Oliveira Kurtz Usuário Titular 

Comunidade do 
Butiazinho 

José Pedro da Silveira Usuário Titular 
 

Prefeitura Jucelaine Valente Gestão Titular 

Comunidade Santo 
Antônio dos Pobres 

Lisiane Demarqui Goetz Usuário Suplente 

SMS Lusiana Santini Profissional da saúde  Titular 

Prefeitura Marcos Antonio da Rosa Gestão Titular 

Comunidade Campina 
dos Novelos 

Maria Sirlei de Oliveira Grando Usuário Titular 

SMS Marines Rocha Profissional da saúde Titular 

SMS Sandra Jardim da Rosa Palma Profissional da saúde Titular 

Comunidade do Rincão 
da Esperança 

Vilson Vailatti Usuário Titular 

Prefeitura Wagner França de Oliveira Gestão Titular 

 

 

 

4. RELAÇÃO DOS CONVIDADOS 

 

O Quadro 2 indica a relação de convidados para a 7ª Conferência Municipal de 

Saúde de Mato Castelhano. 

 

Quadro 2. Relação de convidados. 

ENTIDADE CONVIDADO SEGMENTO STATUS 

CRAS Adriane Barbizan Trabalhador Titular 

EMATER Gleice Longo Prestador Titular 

 Jessica Folchini Usuário Titular 

SMS Joana Sarah Bucar Dubina Trabalhador Titular 
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CRAS Luciana Saggiorato França Gestão Titular 

 Nelci Maria Thiel Usuário Titular 

SMS Rejane Rodriges Trabalhador Titular 

Prefeitura Rogerio Azeredo França Gestão Titular 

 Sonia Ceolin da Veiga Usuário Titular 

Prefeitura Zenara de Araujo Santini Trabalhador Titular 

 

 

5. MOÇÕES 

 

Não houveram moções. 
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6. ATOS NORMATIVOS 

I. Resolução CMS nº 06/2021 que aprova a realização da Conferência Municipal 

de Saúde de Mato Castelhano; 
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II. Decreto de Convocação da Conferência Municipal de Saúde; 
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III. Regimento da Conferência Municipal de Saúde; 

 

MATO CASTELHANO 

SECRETARIA DA SAÚDE 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Regimento da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Mato Castelhano 

 

Capítulo I 

Dos Objetivos 

 

Art. 1º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Mato Castelhano convocada pelo Decreto nº 42/2021, de 15 de julho 

de 2021, será realizada na cidade de Mato Castelhano e terá os seguintes objetivos: 

I – Debater o tema da Conferência com enfoque na defesa do SUS e elaboração do plano municipal de saúde; 

II – Pautar o debate e a importância da participação social e sua relação com os indicadores de saúde preconizados no 

Programa Previne Brasil; 

III – Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, para garantir a saúde como direito humano, a sua 

universalidade, integralidade e equidade 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 e nº 8.142; 

IV – Mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade acerca da saúde como direito e em defesa do SUS; 

V – Fortalecer a participação e o controle social no SUS, visando à elaboração do plano municipal de saúde; 

VI – Analisar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de saúde e participar dos planos 

municipais; 

VII – Aprofundar o debate sobre as possibilidades sociais e políticas de barrar retrocessos no campo dos direitos sociais, 

bem como da necessidade de democratização do Estado, em especial as que incidem sobre o setor da saúde; 

VIII – Debater e construir uma proposta de gestão que unifique o SUS. 

 

Capítulo II 

Do tema 

 

Art. 2º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde tem como tema central: “Um novo olhar sobre a importância do SUS frente 

a pandemia e a participação social nas ações de saúde”. 

§ 1º - Os eixos temáticos da 7ª Conferência Municipal de Saúde são: 

I – A importância do SUS frente a pandemia; 

II – A participação da comunidade nas ações de saúde; 

§ 2º - As exposições, nas distintas etapas da Conferência, têm a finalidade de qualificar os debates. 

  

Capítulo III 

Das Etapas 

 

Art. 3º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde conta com 02 (duas) etapas para a elaboração, votação e acompanhamento 

de propostas, de acordo com o seguinte calendário: 

I – Etapa Municipal:  

 a) Pré-conferências Municipais de Saúde – 11/08/2021 e 12/08/2021; 

 b) 7ª Conferência Municipal de Saúde – 18/08/2021. 

II – Etapa de Monitoramento – a partir de 2021. 

§ 1º - Os debates sobre o tema e os eixos temáticos serão conduzidos na Etapa Municipal com base em Documento 

Orientador Nacional elaborado pelo Conselho Nacional de Saúde e com Documento Orientador Estadual elaborado pelo 

Conselho Estadual de Saúde. 

§ 2º - As deliberações da Conferência serão objeto de monitoramento pelas instâncias de controle social, com vistas a 

acompanhar seus desdobramentos. 

§ 3º - Será assegurada acessibilidade plena, considerando aspectos arquitetônicos, atitudinais, programática e 

comunicacional. 

 

Capítulo IV 

Das Etapas Municipais 

 

Art. 4º - A Etapa Municipal, com base em Documentos Orientadores e sem prejuízo de outros debates, tem o objetivo de 

analisar a situação de saúde, as prioridades locais de saúde, formular propostas no âmbito do Município e elaborar 

Relatório Final, nos prazos previstos por este Regimento. 
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§ 1º - A divulgação das Etapas Municipais será ampla e a participação aberta a todas e a todos, com direito a voz, em 

todos os espaços, seguindo as medidas de distanciamento social e os protocolos sanitários vigentes enquanto perdurar 

a pandemia do novo coronavírus. 

§ 2º - Os Documentos Orientadores a que se refere o caput deste artigo serão definidos pelo Conselho Nacional de Saúde 

e pelo Conselho Estadual de Saúde. 

§ 3º - As propostas e diretrizes que incidirão sobre as políticas de saúde na esfera municipal serão destacadas no 

Relatório Final da Etapa Municipal referente à 7ª Conferência Municipal de Saúde. 

§ 4º - O Relatório Final da Etapa Municipal referente à 7ª Conferência Municipal de Saúde será de responsabilidade do 

Conselho Municipal de Saúde respectivo. 

§ 5º - O registro dos dados sobre a conferência será feito pelo Conselho Municipal de Saúde respectivo. 

 

Art. 5º - Os critérios para definir o segmento de cada participante da Etapa Municipal são os seguintes: 

I – Segmento governo e prestador de serviço do SUS: 

a) exercer cargo/função de gestão nas 3 (três) esferas de governo, na administração direta e indireta, ou ser detentor de 

cargo em comissão; 

b) exercer cargo de gestão em sociedade prestadora de serviço ao SUS. 

II – Segmento trabalhador em saúde: 

a) ser trabalhador de saúde de profissão regulamentada com registro no conselho profissional correspondente; 

b) ser trabalhador em saúde em atividade no setor público ou privado. 

III – Segmento usuário: 

a) não ser integrante do segmento trabalhador em saúde e do segmento governo e prestador de serviço do SUS. 

Parágrafo Único – O membro de Conselho de Saúde será classificado no segmento que representa. 

 

Capítulo V 

Da Organização 

 

Seção I 

Da Estrutura da Comissão Organizadora 

 

Art. 6º - A comissão organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Mato Castelhano terá a seguinte estrutura: 

- Presidente – Presidente do Conselho Municipal de Saúde: Mayara Vailatti; 

- Vice-presidente – Secretário Municipal de Saúde: Vagner França de Oliveira; 

- Coordenador Geral: Stefano Reusch Cunha; 

- Coordenadora Adjunta: Luiziane Madalozzo Scalcon; 

- Secretário Geral: Tamara Souza Rodrigues Rossi; 

- Secretário Adjunto: Gladis Zancanaro; 

- Coordenador da Comissão de Formulação e Programação: Sandra Jardim da Rosa Palma; 

- Coordenador Adjunto da Comissão de Formulação e Programação: Catiana Artuzi e Mayara Zampieron; 

- Relator Geral: Ivania Mundstock; 

- Relator Adjunto: Louise Menegat Padilha e Vitória Aquino Rosano; 

- Coordenador da Comissão de Comunicação, Informação e Divulgação: Andressa Canevese; 

- Coordenador Adjunto da Comissão de Comunicação, Informação e Divulgação: Marinez Rocha e Lusiana Santini; 

- Coordenador da Comissão de Infraestrutura, Orçamento e Finanças: Eduarda Carolina Balena Schinaider; 

- Coordenador Adjunto da Comissão de Infraestrutura, Orçamento e Finanças: Emili Terebinto e Bethania Fossatti 

Tonello. 

- Coordenador da Comissão de Mobilização e de Articulação: Nathalia Longo Nunes; 

- Coordenador Adjunto da Comissão de Mobilização e de Articulação: Arlini Fátima dos Santos e Jaiene Oliveira Jantsch; 

- Orador: Alessandra Perera. 

 

Seção II 

Das Atribuições da Comissão Organizadora 

 

Art. 7º - A Comissão Organizadora possui as seguintes atribuições: 

a) Coordernar, acompanhar e promover a conferência atendendo aos aspectos políticos, administrativos e financeiros 

determinados pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde; 

b) Aprovar a programação e os expositores da conferência; 

c) Propor o Documento Orientador, documentos técnicos e textos de apoio a ser aprovado pelo Conselho Municipal de 

Saúde; 

d) Apresentar o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros relativos à conferência, em data anterior a sua realização, 

providenciando também a prestação de contas, bem como submetê-los ao Conselho Municipal de Saúde; 

e) Elaborar e providenciar a publicação do Relatório Final; 
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f) Promover a divulgação da 7ª Conferência Municipal de Saúde; 

g) Providenciar a distribuição de documentos vinculados ao tema da 7ª Conferência Municipal de Saúde; 

h) Deliberar sobre as questões referentes a 7ª Conferência Municipal de Saúde não previstas nos itens anteriores. 

 

Art. 8º - À Coordenação Geral compete: 

a) Convocar e Coordenar as reuniões da Comissão Organizadora; 

b) Presidir a conferência na ausência ou impedimento de seu Presidente e Vice-Presidente; 

c) Supervisionar a organização da conferência. 

Parágrafo Único – O coordenador Geral será substituído, em seus impedimentos, pelo Coordenador Adjunto. 

 

Art.9º - À Secretária-Geral compete: 

a) Organizar o credenciamento dos delegados e os controles necessários; 

b) Organizar o apoio de Secretária da Conferência; 

c) Participar das reuniões da Comissão Organizadora; 

d) Receber e expedir a correspondência e os documentos da conferência. 

Parágrafo Único – O Secretário-Geral será substituído, em seus impedimentos, pelo Secretário Adjunto. 

 

Art. 10º - Compete à Comissão de Formulação e Programação: 

a) Elaborar o Documento Orientador Municipal; 

b) Elaborar as ementas e o roteiro de orientações para os expositores das mesas redondas/painéis; 

c) Obter dos expositores os textos de suas apresentações para fins de divulgação e arquivo; 

d) Sugerir à comissão organizadora os nomes dos expositores das meses redondas/painéis da conferência quando 

houver. 

 

Art. 11º - À Relatoria Geral compete: 

a) Coordenar a Relatoria; 

b) Indicar e coordenar os relatores dos grupos de trabalho; 

c) Coordenar a sistematização do resultado dos grupos de trabalho; 

d) Elaborar o Relatório Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde. 

Parágrafo Único – O Relator Geral será substituído, em seus impedimentos, pelo Relator Adjunto. 

 

Art. 12º - Compete à Comissão de Comunicação, Informação e Divulgação: 

a) Articular-se com todos os veículos de comunicação das entidades e instituições que compõem o Conselho Municipal 

de Saúde, visando sua participação profissional nas atividades de comunicação social da conferência; 

b) Articular-se especificamente com a assessoria de Comunicação Social da Secretaria Municipal de Saúde, visando a 

elaboração de um Plano Geral de Comunicação Social da 7ª Conferência Municipal de Saúde; 

c) Coordenar e realizar todas as atividades de comunicação social, incluindo o Cerimonial da 7ª Conferência Municipal 

de Saúde; 

d) Elaborar material de divulgação. 

 

Art. 13º - Compete à Comissão de Infra-estrutura, Orçamento e Finanças: 

a) Elaborar orçamento e prever as suplementações necessárias; 

b) Providenciar os atos e encaminhamentos pertinentes aos fluxos dos gastos com as devidas provisões, cronogramas e 

planos de aplicação com tempo hábil para a realização; 

c) Preparar a apresentar à Coordenação da Comissão Organizadora a prestação de contas dos recursos concedidos 

para a realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde; 

d) Propor condições de infra-estrutura, referentes ao local, equipamentos e instalações, audiovisuais, reprografia, 

comunicações (rádio comunicadores, aparelhos celulares e outras formas de comunicação móvel), hospedagem, 

transporte, alimentação e outras; 

e) Garantir acessibilidade aos espaços da conferência à todos os participantes, em especial os portadores de deficiência. 

 

Art. 14º - Compete à Comissão de Mobilização e de Articulação: 

a) Mobilizar e estimular a ampla participação da população do município. 

 

Capítulo VI 

Das Instâncias Deliberativas 

 

Art. 15º - São Instâncias Deliberativas da 7ª Conferência Municipal de Saúde: 

I - Plenária de Abertura; 

II - Grupo de Trabalho; 

III - Plenária Final. 
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§ 1º - A coordenação da Plenária de Abertura será paritária e indicada pela Comissão Organizadora, com o objetivo de 

aprovar o Regulamento da 7ª Conferência Municipal de Saúde; 

§ 2º - O Grupo de Trabalho terá um coordenador geral indicado pela Comissão Organizadora e um coordenador adjunto 

escolhido pelos delegados, bem como, dois relatores indicados pela Comissão Organizadora, tendo como objetivo 

deliberar sobre o temário: 

I - A composição do Grupo de Trabalho será paritária com o segmento usuário; 

II - O relatório será debatido e votado. 

§ 3º - A coordenação da Plenária Final será paritária e indicada pela Comissão Organizadora e tem como objetivo aprovar 

o Relatório Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde, contendo as diretrizes municipais para formulação de políticas 

para o Sistema Único de Saúde (SUS) e as moções de âmbito municipal; 

§ 4º - O Relatório Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde será encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e à 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Capítulo VII 

Dos Participantes 

 

Art. 16º - São participantes da Etapa Municipal: 

I - Delegados com direito a voz e voto; 

II - Convidados com direito a voz. 

§ 1º - São considerados delegados todos os munícipes inscritos na conferência até o encerramento das inscrições; 

§ 2º - Os convidados são os participantes com residência em outro município. 

 

Art. 17º - O credenciamento dar-se-á na hora e local da 7ª Conferência Municipal de Saúde. 

 

Capítulo VIII 

Dos Recursos 

 

Art. 18º - A Secretaria Municipal de Saúde de Mato Castelhano arcará com as despesas com a organização geral da 7ª 

Conferência Municipal de Saúde, bem como com o translado e alimentação que estiverem previstos. 

 

Capítulo IX 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 19º - O Conselho Municipal de Saúde acompanhará e deliberará sobre atividades da Comissão Organizadora, 

devendo esta comissão apresentar relatos em todas as reuniões plenárias do Conselho Municipal de Saúde. 

 

Art. 20º - A Secretaria Municipal de Saúde promoverá o apoio técnico, administrativo e financeiro necessário ao 

funcionamento da Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde. 

 

Art. 21º - Serão conferidos certificados aos delegados, convidados, expositores de temas, debatedores, relatores, 

coordenadores de grupo, comissão organizadora e colaboradores, especificando a condição de sua participação. 

 

Art. 22º - A responsabilidade pela realização da Etapa Municipal será competência do Conselho Municipal de Saúde e 

da Prefeitura de Mato Castelhano, com apoio solidário de movimentos, entidades e instituições. 

 

Art. 23º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, cabendo recurso ao Pleno do Conselho 

Municipal de Saúde e durante a 7ª Conferência Municipal de Saúde ao Plenário da conferência. 
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IV. Regulamento da Conferência Municipal de Saúde. 

 

REGULAMENTO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Art. 1º Este Regulamento tem por finalidade definir as regras de funcionamento da 7ª Conferência Municipal de Saúde 

convocada pelo Decreto nº 42/2021 de 15 de julho de 2021. 

 

Parágrafo Único. A Conferência Municipal de Saúde tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a 

estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e 

formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde. 

 

Art. 2º A Conferência Municipal de Saúde tem a seguinte organização: 

I.Credenciamento; 

II.Solenidade de abertura; 

III.Plenária de Abertura 

IV.Trabalhos em Grupos; 

V.Plenária Final 

 

§ 1º O credenciamento obedecerá aos seguintes critérios: 

I.O credenciamento dos delegados e convidados terá início às 13:00 horas do dia 18 de agosto de 2021 e será finalizado 

às 13:30 horas do mesmo dia; 

II.Fica sob a responsabilidade de um integrante do segmento (usuário, trabalhador ou gestor/prestador), o monitoramento 

da substituição do delegado titular pelo seu suplente, junto a Comissão de Relatoria da Conferência Municipal de Saúde. 

 

§ 2º A solenidade de abertura tem a finalidade de oficializar a abertura da Conferência e viabilizar o pronunciamento das 

autoridades. 

 

§ 3º A solenidade de abertura terá início às 13:30 horas com duração de trinta (30) minutos. 

 

§ 4º A Plenária de Abertura tem a finalidade apreciar e aprovar o Regulamento da conferência. 

 

§ 5º A organização da Plenária de Abertura obedecerá aos seguintes critérios: 

I.A composição da mesa será paritária conforme a Resolução nº 453/2012-CNS; 

II.Serão designados coordenador e um relator para apoiar o desenvolvimento dos trabalhos; 

III.O coordenador terá a função submeter à apreciação e votação, dos delegados, a Minuta de Regulamento da 

Conferência Municipal de Saúde; 

IV.O relator terá a função de anotar os destaques, as questões de encaminhamentos e as “questões de ordem” solicitadas 

pelos delegados e apoiar o coordenador no desenvolvimento dos trabalhos. 

 

§ 6º O funcionamento da Plenária de Abertura obedecerá aos seguintes critérios:  

I.A Coordenação da Mesa assegurará aos participantes manifestarem-se “pela ordem”, sempre que qualquer um dos 

dispositivos deste Regulamento não estiver sendo observado; 

II.Durante a leitura da Minuta de Regulamento será assegurado aos participantes a solicitação de destaques, os quais 

serão apreciados e votados pelos delegados na Plenária de Abertura; 

III.Um integrante da Mesa fará a leitura da Minuta de Regulamento da Conferência Municipal de Saúde; 

IV.O Relator da Mesa registrará os destaques, questões de encaminhamentos e “questões de ordem” solicitadas pelos 

participantes;  
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V.Os itens lidos e não destacados estarão, automaticamente, aprovados; 

VI.Os destaques serão pela “supressão”, total ou parcial, modificação ou aditamento da proposta; 

VII.Os destaques serão manifestados por meio do levantamento do crachá ou a verbalização do participante durante a 

leitura de cada item e registrados por meio da apresentação do crachá à Relatoria da Mesa; 

VIII.Concluída a leitura da Minuta de Regulamento os destaques registrados na Secretaria da Mesa serão apresentados, 

um a um, à Plenária para apreciação e votação;  

IX.Os destaques serão submetidos à deliberação da Plenária que decidirá, inicialmente, sobre sua pertinência.  

X.Os destaques que envolvam questões de semântica ou de redação, que não alterem o sentido do texto não serão 

apreciados pela plenária, cabendo à Comissão de Relatoria estabelecer a redação final. 

XI.Caso seja manifestada oposição ao destaque apresentado, o propositor terá 03 (três) minutos, improrrogáveis, para 

defender sua proposta e, igual tempo terá o seu opositor para defender a manutenção do texto original. 

XII.Em caso de dúvida manifestada pela Plenária, será assegurado o direito à réplica e à tréplica para esclarecimentos; 

XIII.Será submetido à votação o(s) destaque(s) apresentado(s) em relação à proposta original da Minuta de Regulamento; 

XIV.A proposta original do Regulamento será sempre a proposta de número 1 (um); 

XV.Não será permitida a manifestação “pela ordem” durante o regime de votação. 

XVI.As questões de encaminhamento somente serão acatadas quando o participante se referir à condução do processo 

de apreciação, debate e votação por parte da coordenação da mesa, e que não estejam previstas neste Regulamento. 

XVII.Quando o item for destacado por mais de um participante, os proponentes deverão avaliar a possibilidade formular 

uma proposta de consenso e encaminhá-la à Relatoria da Mesa para apreciação de votação da Plenária; 

XVIII.Quando o item for destacado por mais de um participante e não for possível o consenso entre os proponentes, a 

Coordenação da Mesa submeterá à apreciação e votação da Plenária considerando a proposta nº 1 contra cada um dos 

destaques; 

XIX.A Coordenação da Mesa somente acatará a apresentação de destaques durante a leitura da proposta. 

 

§ 7º Os debates têm a finalidade de orientar os participantes quanto aos conteúdos dos Eixos Temáticos e, 

especificamente, apresentar dados da Análise da situação de saúde da população, a estrutura das Redes de Serviços e 

de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde  e, propositivamente, indicar as 

possíveis soluções para os desafios apresentados. 

 

§ 8º Os Grupos de Trabalho têm a finalidade de apreciar o Consolidado de propostas de diretrizes ou de ações oriundas 

das atividades de Pré-conferência, aprová-las ou rejeitá-las e formular diretrizes e propostas para subsidiar a elaboração 

do Plano Municipal de Saúde. 

 

§ 9º Os Grupos de Trabalho serão definidos no ato de credenciamento dos delegados e convidados; 

 

§ 10 A organização dos Grupos de Trabalho será paritária e a estrutura conforme os Eixos Temáticos: 

I. A importância do Sistema Único de Saúde (SUS) frente à pandemia; 

II. A participação da comunidade nas ações de saúde.  

 

§ 11 Cada Grupo de Trabalho poderá formular uma (01) Diretriz para o eixo temático e até cinco (05) propostas de ações 

correlacionadas com a diretriz. 

 

§ 12 O funcionamento dos Trabalhos dos Grupos obedecerá aos critérios estabelecidos no § 7º deste artigo. 

 

§ 13 A Comissão de Relatoria destinará um apoiador para cada grupo; 
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§ 14 A Plenária Final terá a finalidade de apreciar e votar o Relatório de Diretrizes e propostas oriundas dos Grupos de 

Trabalho, referendar as escolhas dos delegados realizadas pelas Plenárias dos Segmentos e as propostas de Moções. 

 

§ 15 A organização da Plenária Final obedecerá aos seguintes critérios: 

I.A composição da Mesa será paritária conforme a Resolução nº 453/2012-CNS; 

II.Serão designados dois coordenadores e dois secretários para apoiar o desenvolvimento dos trabalhos. 

III.Os coordenadores terão a função de submeter à apreciação e votação, dos delegados, o Relatório Consolidado oriundo 

dos Grupos de Trabalho e as propostas de Moções;  

IV.Os Secretários da Mesa terão a função de anotar os destaques, as questões de encaminhamentos e as “questões de 

ordem” solicitadas pelos delegados e apoiar os coordenadores no desenvolvimento dos trabalhos. 

 

§ 17 O funcionamento da Plenária Final obedecerá aos seguintes critérios:  

I.A Comissão Organizadora destinará locais específicos para permanência dos  delegados e convidados, os quais farão 

uso de crachás diferenciados; 

II.A Comissão de Relatoria projetará o Relatório Consolidado das Propostas de Diretrizes oriundas dos Grupos de 

Trabalhos; 

III.A Coordenação da Mesa submeterá o Relatório Consolidado das Propostas de Diretrizes oriundos dos Grupos de 

Trabalho aos delegados para apreciação e votação; 

IV.Durante a leitura do Relatório Consolidado das Propostas de Diretrizes oriundas dos Grupos de Trabalhos será 

assegurado aos participantes a solicitação de destaques, os quais serão apreciados e votados pelos delegados na 

Plenária Final; 

V.Os secretários da Mesa registrarão os destaques, questões de  encaminhamentos e “questões de ordem” solicitadas 

pelos participantes; 

VI.Os destaques serão pela “supressão”, total ou parcial, modificação ou aditamento da proposta; 

VII.Os itens lidos e não destacados estarão, automaticamente, aprovados; 

VIII.Os destaques serão manifestados por meio do levantamento do crachá ou a      verbalização do participante 

durante a leitura de cada item e registrados por meio da apresentação do crachá à Secretaria da Mesa; 

IX.As propostas de destaque deverão ser encaminhadas, por escrito e em  formulário próprio fornecido pela Comissão 

de Relatoria, até o final da  leitura do Relatório Consolidado das Propostas de Diretrizes oriundas dos  Grupos de 

Trabalhos à Secretaria da Mesa, constituindo-se em proposta de  redação alternativa em relação ao item destacado; 

X.Concluída a leitura do Relatório Consolidado de Propostas de Diretrizes oriundas dos Grupos de Trabalhos os 

destaques registrados na Secretaria da Mesa serão apresentados, um a um, à Plenária para apreciação e votação; 

XI.Os destaques serão submetidos à deliberação da Plenária que decidirá, inicialmente, sobre sua pertinência; 

XII.Os destaques que envolvam questões de semântica ou de redação, que não alterem o sentido do texto não serão 

apreciados pela plenária, cabendo à Comissão de Relatoria estabelecer a redação final; 

XIII.Caso seja manifestada oposição ao destaque apresentado, o propositor terá 03 (três) minutos, improrrogáveis, para 

defender sua proposta e, igual tempo terá o seu opositor para defender a manutenção do texto original; 

XIV.Em caso de dúvida manifestada pela Plenária, será assegurado o direito à réplica e à tréplica para esclarecimentos; 

XV.Será submetido à votação o destaque apresentado em relação à proposta original do Relatório Consolidado de 

Propostas de Diretrizes oriundas dos Grupos de Trabalhos; 

XVI.A proposta original do Relatório será sempre a proposta de número 1 (um); 

XVII.Não será permitida a manifestação “pela ordem” durante o regime de votação; 

XVIII.As questões de encaminhamento somente serão acatadas quando o participante se referir à condução do processo 

de apreciação, debate e votação por parte da coordenação da mesa, e que não estejam previstas neste Regulamento; 

XIX.Quando o item for destacado por mais de um participante, os proponentes deverão avaliar a possibilidade de formular 

uma proposta de consenso e encaminhá-la à Secretaria da Mesa para apreciação de votação da Plenária; 
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XX.Quando o item for destacado por mais de um participante e não for possível o consenso entre os proponentes, a 

Coordenação da Mesa submeterá à apreciação e votação da Plenária considerando a proposta nº 1 contra cada um dos 

destaques; 

XXI.A Coordenação da Mesa somente acatará a apresentação de destaques durante a leitura da proposta; 

XXII.A Coordenação da Mesa assegurará aos participantes manifestarem-se “pela ordem”, sempre que qualquer um dos 

dispositivos deste Regulamento não estiver sendo observado; 

XXIII.Os delegados terão direito a voz e voto; 

XXIV.Os convidados terão direito a voz; 

XXV.Não será permitida a inclusão de novas propostas ao Consolidado de Propostas de Diretrizes oriundas dos Grupos 

de Trabalho na Plenária Final; 

XXVI.A Plenária Final da Conferência Municipal de Saúde será considerada habilitada a aprovar propostas, com quorum 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos delegados credenciados presentes; 

XXVII.Não havendo quorum, encerra-se a Plenária Final. 

 

Art. 3º A Moção é uma forma de manifestar aprovação, reconhecimento ou repúdio a respeito de determinado assunto 

ou fato. 

 

Art. 4º A apresentação de Moções obedecerão aos seguintes critérios: 

I.Somente poderá propor a apreciação e votação de Moção os delegados; 

II.As propostas de Moções somente serão aceitas se o seu conteúdo for de repercussão Municipal, Estadual ou Nacional;  

III.As propostas de Moções somente serão aceitas se estiverem digitadas em formulário próprio fornecido pela Comissão 

de Relatoria; 

IV.As propostas de Moções deverão ser inscritas junto à Coordenação da Comissão de Relatoria, impreterivelmente, até 

as 14:00 horas do dia 19/08/2021; 

V.Cada Moção deverá ser assinada por, pelo menos, 30% (trinta por cento) dos  delegados credenciados na Conferência 

Municipal de Saúde;  

VI.As propostas de Moções serão submetidas à apreciação e votação obedecendo aos critérios de funcionamento da 

Plenária Final; 

VII.As propostas de Moções serão organizadas pela Comissão de Relatoria obedecendo aos critérios deste Regulamento 

e classificadas por temas; 

VIII.A apreciação das propostas de Moções será, impreterivelmente, após a conclusão da apreciação do Relatório 

Consolidado de Propostas de Diretrizes oriundas dos Grupos de Trabalho; 

IX.As Moções serão aprovadas conforme quórum estabelecido no inciso XXVI do § 16 do artigo 2º deste Regulamento. 

 

Art. 5º Concluída a votação das moções, encerra-se a sessão da Plenária Final da Conferência Municipal de Saúde. 

 

Art. 6º Serão conferidos certificados de participação na Conferência Municipal de Saúde aos delegados, convidados, 

expositores, debatedores e aos integrantes das Comissões especificando a condição da participação na Conferência.  

 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ad referendum, quando a Plenária não estiver 

reunida. 
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7. CONSIDERAÇÕES 

 

7.1. Da estruturação 

 

Regimento: Não houveram considerações acerca do regimento. 

Regulamento: Não houveram considerações acerca do regulamento. 

 

7.2. Da organização 

 

Infraestrutura: Não houveram considerações acerca da infraestrutura. 

Metodologia de Trabalho: Não houveram considerações acerca da metodologia. 

Mobilização: Não houveram considerações acerca da mobilização. 

 

7.3. Da relatoria 

 

Credenciamento: Não houveram considerações acerca do credenciamento. 

Trabalhos em Grupo: Não houveram considerações acerca dos trabalhos em grupo. 

Documentação: Não houveram considerações acerca da documentação. 

 

8. FICHA TÉCNICA 

  

A comissão organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Mato 

Castelhano teve a seguinte estrutura: 

- Presidente – Presidente do Conselho Municipal de Saúde: Mayara Vailatti; 

- Vice-presidente – Secretário Municipal de Saúde: Vagner França de Oliveira; 

- Coordenador Geral: Stefano Reusch Cunha; 

- Coordenadora Adjunta: Luiziane Madalozzo Scalcon; 

- Secretário Geral: Tamara Souza Rodrigues Rossi; 

- Secretário Adjunto: Gladis Zancanaro; 

- Coordenador da Comissão de Formulação e Programação: Sandra Jardim da Rosa 

Palma; 

- Coordenador Adjunto da Comissão de Formulação e Programação: Catiana Artuzi e 

Mayara Zampieron; 

- Relator Geral: Ivania Mundstock; 
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- Relator Adjunto: Louise Menegat Padilha e Vitória Aquino Rosano; 

- Coordenador da Comissão de Comunicação, Informação e Divulgação: 

AndressaCanevese; 

- Coordenador Adjunto da Comissão de Comunicação, Informação e Divulgação: 

Marinez Rocha e Lusiana Santini; 

- Coordenador da Comissão de Infraestrutura, Orçamento e Finanças: Eduarda 

Carolina Balena Schinaider; 

- Coordenador Adjunto da Comissão de Infraestrutura, Orçamento e Finanças: Emili 

Terebinto e Bethania Fossatti Tonello. 

- Coordenador da Comissão de Mobilização e de Articulação: Nathalia Longo Nunes; 

- Coordenador Adjunto da Comissão de Mobilização e de Articulação: Arlini Fátima 

dos Santos e Jaiene Oliveira Jantsch; 

- Orador: Alessandra Perera. 
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9. ANEXOS 

Relação de participantes das Pré-conferências e da 7ª Conferência Municipal de 

Saúde de Mato Castelhano 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 

 



27 
 



28 
 

 


