


“As Conferências de Saúde têm o objetivo de 
melhorar a saúde da população. Para isto, 

sempre sua ação será voltada no sentido de 
conhecer o que deveria estar sendo feito 
para garantir a saúde da população (o 
desejo da sociedade explícito ou não no 
corpo legal), o que está acontecendo na 

realidade e como fazer para que o devido e o 
real sejam uma única coisa. Em resumo: 
confirmar o correto, modificar o errado e 

construir corretamente o novo” 

(Gilson Carvalho).
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16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
• 04 A 07 AGOSTO DE 2019
• Eixos: Saúde como direito; Consolidação dos princípios do SUS e 

Financiamento adequado e suficiente para o SUS.

8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE
• 07 A 9 DE JUNHO DE 2019
• Etapas preparatórias, realizadas entre 16 de abril e 24 de maio de 2019;

• Eixos: O papel do Estado como disciplinador e fomentador do direito a 
Saúde; A unção reguladora do Estado na estruturação do SUS; A resistência 
do SUS frente às formas restritivas de financiamento; Participação Social; 
cidadania, ética, direitos e deveres para emancipação o coletivo.

ETAPAS MUNICIPAIS

• 02/01/19 ATÉ 15 DE ABRIL
• Diagnóstico;

• Propostas por Eixo;

• Eleição de delegados que participarão das conferências estadual e 
nacional (indicação para a macro)



ETAPA REGIONAL
Região Data

Município de São Paulo 22,23 e 24/03/2019

Bauru, Marília, Presidente 
Prudente

24/04/2019

Araçatuba e  São José do 
Rio Preto

26/04/2019

Campinas, Piracicaba, São 
João da Boa Vista

09/05/2019

Ribeirão Preto, Franca, 
Barretos e Araraquara

07/05/2019

Sorocaba 14/05/2019

Baixada Santista e Registro 16/05/2019

Taubaté 21/05/2019

Grande São Paulo 23/05/2019



MONTAGEM DA COMISSÃO LOCAL 
E DELEGADOS PARA ETAPA 

MACRO E REGIONAL

• A Comissão Organizadora deve respeitar a paridade.
O seu tamanho deve ser adequado às necessidades
do trabalho;

• Delegados da Etapa Estadual (Art 10 Res. 594/18 –
aprova o regimento da Conf. Nacional): serão eleitos
os delegados estaduais nas conferências municipais
ou nas regionais (DF ou constituição particular de
SP).



GUIA RÁPIDO:
COMO ORGANIZAR 

UMA PLENÁRIA 
MUNICIPAL.



ORGANIZAÇÃO DE UMA PLENÁRIA

• Não precisa de Decreto Municipal convocando o evento;

• Não precisa de regimento;

• Não Precisa de Paridade;

• Não tem carga horária definida. No entanto, é preciso programar um tempo
suficiente para realização das discussões amplas. Além de programar a realização da
Conferência ou Etapa em horário que contemple a ampla participação da
comunidade;

• Municípios menores podem fazer em conjunto: agrupando-se para discutir e
individualizando-se as propostas (no caso de plenária para a Macro);

• Plenária não pode eleger um novo Conselho. Processo eleitoral dos Conselhos é mais
complexo;

• O município pode escolher o tema (se a plenária ocorrer em ano da Conf. Nacional e
Estadual pode também seguir os temas propostos, ou ampliá-los). No entanto é
preciso primar pela discussão do cenário local. Os documentos orientadores são
apenas disparadores da discussão;

• Precisa de relatório com as propostas classificadas pelos Eixos (Nacional ou Estadual);

• Precisa de ampla participação (pode ser uma reunião do Conselho Ampliada)



GUIA RÁPIDO:
COMO ORGANIZAR 

UMA CONFERÊNCIA OU 
ETAPA MUNICIPAL.

Extraído do Manual do CONASEMS (link: http://www.conasems.org.br/wp-
content/uploads/2017/01/livreto_conasemscomunidade_AF01.pdf)



ORGANIZAÇÃO DE UMA 
CONFERÊNCIA ou ETAPA MUNICIPAL

• É preciso Decreto Municipal convocando o evento;

• É preciso Regimento (se for etapa municipal, usa o mesmo regimento da
nacional fazendo ajustes para a realidade municipal se necessário). O
regimento é aprovado antes da Conferência, é o documento que organiza
a Conferência e a Pré-Conferência. Durante a Conferência este deve ser
entregue aos participantes e lido. Aprova-se durante a Conferência apenas
casos omissos no Regimento;

• É preciso Paridade (50% usuários 25% trabalhadores e 25% de gestores e
prestadores).É preciso priorizar a legitimidade da representatividade;

• Não há carga horária definida. TCU sinaliza um mínimo de 8horas. No
entanto, é preciso programar um tempo suficiente para realização das
discussões amplas. Além de programar a realização da Conferência ou
Etapa em horário que contemple a ampla participação da comunidade;

• Municípios menores podem fazer em conjunto: agrupando-se para discutir e
individualizando-se as propostas;



ORGANIZAÇÃO DE UMA 
CONFERÊNCIA ou ETAPA MUNICIPAL

• O município pode escolher o tema (se a plenária ou conferência ocorrer em ano da Conf. Nacional e
Estadual pode também seguir os temas propostos, ou ampliá-los). No entanto é preciso primar pela
discussão do cenário local. Os documentos orientadores são apenas disparadores da discussão;

• É preciso relatório com as propostas classificadas pelos Eixos (Nacional ou Estadual). O relatório
tem caráter de Ata;

• É preciso de ampla participação;

• Para a etapa municipal é preciso eleger delegados (indicar os delegados para a etapa macro) para
participação da Conferência Estadual e Nacional. Tarefa que requer muito diálogo, critério e
condução com base na paridade de representações, adversidade e diversidade. Serão 9 Etapas
Macrorregionais, que correspondem a 9 Comissões Organizadoras eleitas, responsáveis por
organizar este processo de eleição/indicação e divisão de vagas. Assim, é a região é a protagonista
desta eleição/indicação;

• Prazos para Conferência e Pré-Conferência: Sugere-se programar a data da Conferência e desenhar
a realização das Pré-Conferências de maneira reversa. A quantidade de Pré-Conferências não é
definida, cada município define sua quantidade com o objetivo de contemplar a necessidade das
discussões;

• Número de Propostas: pode-se delimitar o número de propostas para adequação à capacidade da
Conferência local, proporcionando a diversidade. São as propostas encaminhadas pelos municípios
que vão compor a discussão da Conferência Estadual e Regional. O município não é obrigado a
encaminhar as propostas às DRS, a questão é regimental: no da Conferência Nacional solicita-se
inserção no site e no da Estadual solicita-se por e-mail;
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Quais as Principais diferenças 
entre uma Conferência e uma 

Plenária municipal?

Resposta: A Conferência ocorre a cada 4 anos (a menos que a 
legislação municipal disponha o contrário) e se coincidir com o ano da 
Nacional ou Estadual pode seguir os eixos nacionais ou estaduais e/ou 
ampliá-los. É preciso Decreto Municipal convocando (data local, tema, 
presidência e comissão organizadora, etc) a conferência, não há prazo 
limite para publicar o decreto. O Produto da Conferência é o relatório 
de propostas por eixos. A realização da plenária é mais simples, pois 
não necessita: paridade em sua composição; decreto de convocação 
municipal; e, regimento. Para ambos eventos deve-se garantir ampla 

participação da sociedade.



Município pequeno que vai fazer uma conferência 
municipal, quais principais documentos obrigatórios? 

Prazos? Carga horária obrigatória? Paridade?
Qual produto desta conferência (formal)?

Resposta: As conferências municipais devem ser realizadas até 15 de abril. Não existe carga horária obrigatória. 
Se é conferência deve ter paridade. A Conferência deve produzir um relatório.

O relatório deve separar as propostas para a nacional (se possível conforme os eixos) da nacional e da estadual.

Não existe documento obrigatório – existem pelo menos três documentos de apoio – do Conselho Nacional, do 
Conselho Estadual e as proposta do COSEMS/SP.

Eixos:

Nacional - Democracia e Saúde

Ø I – Saúde como direito;

Ø II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Ø III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS. 

Estadual - A Consolidação do SUS para manutenção do Direito à Saúde

Ø I – O papel do Estado como disciplinador e fomentador do Direito à Saúde;

Ø II – A função reguladora do Estado na estruturação do SUS; 

Ø III – A resistência do SUS frente às formas restritivas do financiamento; e 

Ø IV – Participação Social- Cidadania, ética, direitos e deveres, para emancipação do coletivo; 



As Pré-conferências são obrigatórias? Se sim 
como os municípios poderiam fazer? O que é 

obrigatório produzir na “pré”? Poderia utilizar 
da reunião do conselho para a proposta da 

“pré”? Tem carga horária também?

Resposta: A Pré-conferência não é uma obrigatoriedade. 
Mas, os municípios podem se organizar para realizar as 
“prés”, pois auxilia na formulação das propostas para 

Conferência. Pode ser agregado nas prés o documento da 
última conferência realizada para avaliação. Não tem 

definição de carga horária. A reunião do conselho pode ser 
utilizada como “pré”, mas o ideal seria que fosse ampliada, 

divulgando a ampla participação da comunidade.



Se for fazer Plenária, qual a dinâmica 
proposta, documentos e formalizações? 

Discutem as propostas da última 
conferência municipal e os eixos da 

nacional?

Resposta: Nas plenárias utiliza-se um documento 
orientador para discutir temas e elaborar 

propostas por eixos (existe o documento do CNS, 
do CES e as teses do COSEMS/SP). Nas plenárias 

pode se agregar o documento produzido na 
última conferência, fazendo uma avaliação das 
realizações. As propostas produzidas são então 

levadas à conferência.  



Como estes municípios farão a 
discussão dos eixos propostos? 

Muitos relatam não ter domínio. 
Seguirão o eixo da nacional ou 

estadual?
Resposta: Os municípios podem apoiar as 

discussões no último documento produzido 
por sua conferência e/ou nos documentos 

orientadores: CNS, CES e teses do 
COSEMS/SP. Também é possível convidar 
palestrantes  para fomentar a discussão. 



É preciso formar Diretrizes para os 
eixos da macro? Não são necessárias 

apenas propostas para os eixos? 
Precisa de diretriz? Como se faz isto?

Resposta: Não é necessário 
elaborar diretrizes. Apenas 

propostas por eixos da nacional ou 
estadual. 



Não desistir, nem desanimar da luta. Tenho
certeza de que se lutássemos só por nós, já
teríamos desistido por desânimo, frouxidão
e estafa física, mental e moral. O que nos
mantém alertas, de pé e em estado
permanente de luta é o peso de ter
consciência de que lutamos por nós e,
solidariamente, pelos muitos que ainda ou
não sabem ou não podem lutar, desta e de
gerações futuras.

Gilson de Carvalho (1946-2014)


