
Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde

Conselho Municipal De Saúde
9ª Conferência Municipal De Saúde

REGIMENTO GERAL

Capitulo I

Dos Objetivos

Art.  1º  A  9ª  Conferência  Municipal  de  Saúde  de  Piracicaba,  convocada  pelo  Decreto
Municipal Nº 17.765, de 18/02/2019, tem por objetivos:

I  –  Debater  o  tema  da  Conferência  com  enfoque  na  saúde  como  direito  e  na
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS);

II  –  Pautar  o  debate  e  a  necessidade  da  garantia  de  financiamento  adequado  e
suficiente para o SUS;

III – Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde - SUS, para a garantia da saúde como direito;

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;
VI  –  Avaliar  a  situação  de  saúde  e  participar  da  construção  das  diretrizes  para

instrumentos de planejamento do SUS;
VII – Contribuir para assegurar a regionalização, hierarquização, participação social 

e diretrizes para prevenção, promoção e proteção à saúde.

Parágrafo único. Na 9ª Conferência Municipal de Saúde serão eleitos, os delegados que
participarão, na cidade de Campinas, no dia 09 de maio de 2019, da Etapa Macrorregional da 8ª
Conferência  Estadual  de  Saúde,  que,  por  sua  vez,  configura-se  na  Etapa  Estadual  da  16ª
Conferência Nacional de Saúde.

Capítulo II

Da Realização

Art. 2º  A 9ª Conferência Municipal de Saúde será realizada nos dias 13 e 14 de abril de
2019.

Parágrafo único. A Conferência será realizada no Centro Cívico, Cultural  e Educacional
“Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua Coronel Antônio Correia Barbosa, 2233, sob os auspícios da
Prefeitura do Município de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Capítulo III

Do Temário

Art. 3º Nos termos do Decreto Municipal Nº 17.765, de 18/02/2019, e da Portaria nº 020, de
20/02/2019, da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  a  Conferência  terá  como  temário  central
"Democracia e Saúde".

Art. 4º Além do temário central, a Conferência terá, como sub-temas:
I – Saúde como direito;
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II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); e
III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS.

Art. 5º  A abordagem do temário será realizada por exposição de 01 (um) conferencista,
seguida de discussão na plenária e nos grupos de trabalho.

Parágrafo  único. Cada  grupo  de  trabalho  terá  um  coordenador,  eleito  por  seus
componentes, para presidir a reunião e um relator indicado pela comissão organizadora.

Art. 6º  Será facultado a quaisquer dos membros da Conferência,  por ordem e mediante
prévia inscrição à mesa diretora dos trabalhos, manifestar-se verbalmente ou por escrito durante o
período de debates, por meio de perguntas ou observações pertinentes ao tema.

Capítulo IV

Da Comissão Organizadora

Art. 7º A Conferência será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde e na sua ausência,
pelo coordenador da Conferência.

Art. 8º A Conferência Municipal de Saúde será coordenada pelo Coordenador Geral e terá
como membros da comissão organizadora:

I - Coordenador Geral: Moisés Francisco Baldo Taglietta

II - Coordenadores Adjuntos: Ana Paula do Prado Coelho, Anay Gomes Ferrer, Antônio
Carlos  Gonçalves  Alves,  Cláudia  Mezleveckas  Cárias,  Dirce  Aparecida  Valério  da  Fonseca,
Francisco Pinto Filho,  Luís Fernando de L. Nunes Barbosa,  Milton Costa,  Solange Ap. Mizuki
Kagawa Ferrarezi, Tatiana do Prado Lima Bonini, e Valéria Caps da Cruz.

Capítulo V

Dos Membros

Art. 9º Poderão ser inscritos como membros da 9ª Conferência Municipal de Saúde, todas as
pessoas ou instituições  de Piracicaba,  interessadas no aperfeiçoamento  da política  municipal  de
saúde e nas questões que compõem o temário central da conferência, na condição de:

I - Delegados Natos
II - Delegados Representantes
III - Delegados Eleitos
IV - Participantes
V – Convidados

Parágrafo único.  Os membros  inscritos  como Delegados terão direito  a  voz e  voto,  os
participantes terão apenas direito a voz, assim como os convidados.

Seção I

Dos Delegados
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Art. 10 Nos termos do Artigo 1º da Lei 8.142/90, a representação dos usuários será paritária
em relação ao conjunto dos representantes do governo, prestadores de serviços e profissionais de
saúde, sendo esperados os seguintes números, por grupo:

I - 50 (cinquenta) representantes dos usuários – Delegados representantes e eleitos;
II - 25 (vinte e cinco) representantes dos trabalhadores da saúde – Delegados representantes

e eleitos;
III -  25 (vinte  e cinco)  representantes  dos gestores,  prestadores,  universidades e escolas

técnicas de saúde.

Art. 11 Serão considerados DELEGADOS NATOS, com o direito a voz e voto, o Secretário
Municipal de Saúde de Piracicaba e todos os membros titulares do Conselho Municipal de Saúde de
Piracicaba, desde que devidamente documentado conforme inciso I – do Artigo 16.

Parágrafo  único: os  membros  suplentes  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  (CMS)  de
Piracicaba terão esta mesma condição como participantes da 9ª Conferência Municipal de Saúde, ou
seja, suplentes, também natos.

Art.  12  Serão  considerados  na  qualidade  de  DELEGADOS  REPRESENTANTES  com
direito a voz e voto, os representantes indicados pelas seguintes instituições, desde que devidamente
documentado conforme inciso II – do Artigo 16.

I  - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de instituições governamentais
(municipais, estaduais e federais), compondo o segmento citado no inciso III do Art.10;

II  - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de instituições prestadoras de
serviços de saúde, públicas e privadas, compondo o segmento citado no inciso III do Art.10;

III - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de entidades, exceto sindicais,
de representação dos profissionais da área de saúde, compondo o segmento citado no inciso II do
Art.10;

IV -  Organizações  sindicais  de  trabalhadores  rurais  e  urbanos;  entidades  patronais;
associações  comunitárias  ou  de  moradores;  clubes  de  serviço;  partidos  políticos;  organizações
estudantis; conselhos de pais; assim como outras instituições da sociedade civil organizada que não
se incluam nos itens anteriores, compondo o segmento citado no inciso I do Art.10.

Art. 13 Serão considerados na qualidade de DELEGADOS ELEITOS, com direito a voz e
voto,  funcionários  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Piracicaba,  desde  que  devidamente
documentado conforme inciso III – do Artigo 16, de acordo com as normas definidas abaixo e
compondo o segmento citado no inciso II do Art.10.

§ 1º A distribuição  dos  delegados  eleitos,  representantes  dos  funcionários  da  Secretaria
Municipal de Saúde de Piracicaba obedecerá aos seguintes critérios:

I  - Serão eleitos entre seus pares nas Pré-Conferências das respectivas regiões, com seus
respectivos suplentes:

Região UBS/CRAB USF Rural Total
Norte 01 01 02
Sul + Rural* 01 01 01 03
Leste + Rural 01 01 01 03
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Oeste 01 01 - 02

II - As demais unidades, a seguir relacionadas, elegerão, por serviço, 01 (um) delegado e seu
respectivo suplente, a saber: Centro de Especialidades Médicas, SAMU, Coordenação de Urgência
e  Emergência,  CEDIC, Vigilância  Epidemiológica,  Vigilância  Sanitária,  Centro  de  Controle  de
Zoonoses,  CEREST,  PAD,  CESM/CASAP,  Saúde  Bucal,  Saúde  Mental,  Coordenação  de
Abastecimento,  Assistência  Farmacêutica,  Laboratório,  SAC,  Fisioterapia,  SITSS,  CADME,
Clínica de Olhos, Policlínica,  Consultório na Rua, Pacto para redução da Mortalidade Infantil e
CPAN.

§  2º -  Também serão considerados DELEGADOS ELEITOS os membros das Comissões
Locais  de  Saúde,  representantes  do  segmento  dos  usuários,  eleitos  em  reunião  da  respectiva
Comissão Local de Saúde, com apresentação da ata da reunião sendo 01 delegado por Comissão
Local de Saúde devidamente instituída e seu suplente, compondo o segmento citado no inciso I do
Art.10.

Art. 14 Na falta do titular, até o término do período de credenciamento, o suplente, estando
presente, poderá se apresentar à secretaria do evento e assumir a condição de delegado, com direito
a voz e voto.

Capítulo VI

Da Organização

Art. 15  A secretaria  do evento funcionará,  no período de 01/04/2019 a 11/04/2019, das
09:00 às 16:30 horas, na sede do Conselho Municipal de Saúde de Piracicaba, sito à Rua Alferes
José Caetano, 1212.

Parágrafo  único.  Nos  dias  13  e  14  de  abril  de  2019,  a  secretaria  da  9ª  Conferência
Municipal de Saúde, funcionará no próprio local do evento durante sua realização.

Artigo 16 - Os delegados e seus respectivos suplentes deverão inscrever-se até 11/04/2019,
das 09:00 às 16:30 horas, na secretaria do evento, munidos da documentação necessária, conforme
segue:

I  –  DELEGADOS  NATOS -  Documento  de  Identidade  e  Decreto  de  nomeação  como
membro do Conselho Municipal de Saúde.

II – DELEGADOS REPRESENTANTES – Documento de Identidade, Ofício de indicação
como  representante  Titular/  Suplente  e  Estatuto  da  Entidade  que  represente  (registrado  em
Cartório).

III – DELEGADOS ELEITOS – Documento de Identidade e Ata da reunião que deliberou
sobre sua indicação.

Parágrafo único.  O credenciamento dar-se-á no dia 13 de abril de 2019, das 08:00 às 10:00
horas no local do evento.

Art.  17  As  plenárias  das  Pré-Conferências  terão  como  objetivo  debater  os  temas  da
programação, a serem explanados, pelos palestrantes, antes da realização dos debates.
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Parágrafo único. Os trabalhos servirão para aprofundar esses temas e elaborar propostas a
serem discutidas na Conferência. 

Art. 18 A plenária final terá como objetivos:

I - Apreciar e submeter à votação a síntese das discussões do Temário Central que tenham
relatórios finais apresentados pelos grupos de trabalho.

II - Aprovar as diretrizes da Política de Saúde para os próximos anos, até a realização de
outra Conferência Municipal de Saúde.

Art.  19  Participarão  da  Plenária  Final  os  delegados,  participantes  credenciados  e
convidados, sendo que os delegados terão direito a voz e voto e os demais apenas a voz.

Parágrafo único. Apenas os delegados poderão pedir destaques de propostas.

Art. 20  A mesa diretora, responsável pela coordenação dos trabalhos da reunião plenária
final,  será  presidida  pelo  Coordenador  da  Conferência,  juntamente  com 02 (dois)  membros  do
Conselho Municipal de Saúde e 01(um) Coordenador Adjunto.

Art. 21 O processo de apreciação e votação das propostas consolidadas nos relatórios terá o
seguinte encaminhamento:

I  - A Comissão Relatora,  formada pelos relatores dos grupos de trabalho, indicados pela
Comissão  Organizadora,  procederá  à  leitura  do  Relatório  Geral  de  modo  que  os  pontos  de
divergência possam ser identificados como destaques a serem apreciados, no final da leitura, por
ordem de apresentação.

II - A aprovação das propostas será por maioria simples dos delegados presentes.

Art. 22  A plenária é soberana à mesa e lhe será facultada questionamentos pela ordem à
mesa sempre que, a critério dos participantes, não se esteja cumprindo o regulamento.

Parágrafo único. Os pedidos de questão de ordem poderão ser feitos a qualquer tempo,
exceto durante o período de votação, desde que a mesa tenha submetido à apreciação da plenária os
anteriormente feitos.

Capítulo VII

Das Pré-Conferências e Eleição dos Delegados

Art.  23  As  4  (quatro)  Pré-Conferências  realizar-se-ão  no  período  que  antecede  a  9ª
Conferência Municipal de Saúde, congregando grupos de pessoas reunidas a partir de atividades ou
interesses  comuns  relacionados  a  mesma base  territorial:  grupos  de  população  e  trabalhadores,
pacientes ou usuários de serviços de saúde, profissionais de saúde e outros, de acordo com potencial
de mobilização dos interessados.

Art. 24 As Pré-Conferências serão acompanhadas por membros da Comissão Organizadora
da 9ª Conferência Municipal de Saúde ou pessoas por ela credenciadas, havendo necessidade de
registro de presença dos participantes e Ata da Reunião, conforme modelos previamente definidos
pela Comissão Organizadora. 
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Art.  25  Os  temas  desenvolvidos  durante  as  Pré-Conferências  deverão  ser  os  mesmos
definidos para a 9ª Conferência Municipal de Saúde.

Art.  26  Durante  a  realização  das  Pré-Conferências  serão  eleitos  delegados  dos
representantes dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme disposto no inciso I,
do parágrafo 1º do artigo 13 deste regimento.

Art. 27 As atas e os registros dos participantes das Pré-Conferências e o resultado da eleição
de seus delegados e respectivos suplentes, deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora da
9ª  Conferência  Municipal  de Saúde até  o dia  10 de abril  de 2019,  às  l6:30  horas,  na sede  do
Conselho Municipal de Saúde de Piracicaba, sito a Rua Alferes José Caetano, 1212.

Capítulo VIII

Das Disposições Gerais

Art.  28  A  Comissão  Organizadora  decidirá  sobre  os  casos  omissos  e  por  qualquer
eventualidade que ocorra durante o período de realização da Conferência.

Art. 29 Serão fornecidos certificados a todos os participantes de acordo com sua categoria.

Parágrafo único. Em caso do delegado ser funcionário público municipal, a ausência ao
trabalho será considerada justificada mediante apresentação do documento mencionado no “caput”
deste artigo.

Art.  30  As  decisões  administrativas  e  de  funcionamento  durante  a  conferência  serão
tomadas pela Comissão Organizadora,  que deverá prestar  contas  de todos os gastos e despesas
efetuadas, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término dos trabalhos, sendo facultado a todos os
participantes, ou não, da Conferência, o acesso às contas e documentos probatórios.

Art. 31 Este Regimento Geral entrará em vigor na data de sua publicação.

Piracicaba, 26 de fevereiro de 2.019.

Dr. PEDRO ANTONIO DE MELLO
Secretário Municipal de Saúde

MILTON COSTA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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