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APRESENTAÇÃO 
 
A Conferência Municipal de Saúde constitui-se em foro privilegiado de debates 
abertos a todos os segmentos da sociedade e, tem por finalidade analisar os 
avanços e retrocessos do Sistema Único de Saúde no município. Assim, por meio da 
identificação e análise dos grandes desafios no que se refere à saúde, elabora-se 
proposta de diretrizes a serem incorporadas pelo gestor municipal com vistas ao 
acesso, a equidade, a qualidade e a humanização na atenção à saúde, condição 
básica para o exercício da cidadania. 
Para que possamos promover as discussões na Conferência de Saúde é importante 
ter consciência que a construção da cidadania precisa incluir a luta pela 
democratização dos processos decisórios e o exercício do controle social sobre a 
ação estatal. 
A Conferência Municipal de Saúde de Itanhaém foi um grande acontecimento 
democrático e sua realização contribuiu para manter e ampliar a participação 
popular nos destinos da saúde. 
O tema proposto para este ano: ¨Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem 
das Pessoas¨ , suscitou acalorados debates e discussões participativas em todas as 
23 (vinte e três) pré-conferências realizadas. Foram 10 (dez) pré-conferências na 
Atenção Básica e 13 (treze) na Atenção Especializada. Destes encontros foram 
tiradas 158 (cento e cinqüenta e oito) propostas divididas nos seguintes eixos 
temáticos: Acesso ao SUS; Estrutura física das Unidades de Saúde; Vigilância a 
Saúde; Programas de Saúde; Recursos Humanos e outros, para serem discutidas na 
conferência. A Plenária Final aprovou por maioria simples 94 propostas . 
O dia da conferência foi marcado pela presença maciça de delegados, convidados e 
autoridades municipais. A presença da autoridade máxima do município Prefeito 
Dr. Marco Aurélio Gomes dos Santos, bem como, das autoridades que comandam a 
Secretaria de Saúde, secretário Dr. Alder Ferreira Valadão e secretário adjunto Dr. 
José Renato de Oliva sinaliza positivamente para a existência de um canal 
permanente de comunicação entre a população e os gestores municipais. As salas 
de debates por eixo temático estiveram sempre com lotação completa o que 
comprova que nossa população tem grande interesse em participar das decisões 
que possam contribuir para a melhoria das condições de saúde do município. 
A Plenária Final, realizada com transparência, lisura e serenidade, veio coroar de 
êxito todos os trabalhos do dia. 
Temos a plena consciência que todo este processo não se finda na conferência. 
Cabe a todos fazer valer o que foi decidido e acordado. 
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PROPOSTAS APROVADAS POR MAIORIA SIMPLES 
 
 

Eixo I - Acesso ao SUS  
 

1- Apresentar pleito ao Ministério da Saúde de habilitação como academias  da 
saúde  as academias  ao ar  livre implantadas no Município; 
 
2-Aquisição de um aparelho de RX específico para os pacientes da rede básica e 
especializada;  
 
3-Aumentar as ofertas de exame de endoscopia, bem como,  especialistas em 
gastroenterologia; 
 
4-Aumentar a oferta de exames específicos como ultra-som, ECG e mamografia, 
realizando  mutirões  de ultrassonografia aos sábados no Centro de Especialidades; 
 
5– Adquirir/contratualizar um veiculo adaptado para transporte de deficientes em 
tratamento no Município e/ou fora; 
 
06- Garantir a reforma da USF. Guapiranga; 
 
07- Adequação dos prédios da Rede Municipal de Saúde para atendimento da 
pessoa com deficiência ; 
 
08 - Criação de uma ala de  Pronto Socorro Infantil Municipal; 
 
09 – Manter as quatro equipes na USF do Savoy ; 
10 - Criação de duas equipes  na USF no Guapurá ; 
 
11-Criação da 3ª Equipe na USF Suarão, que seja lotada em outro endereço (lado 
praia); 
 
12-Que seja retomada a coleta de exames laboratoriais com urgência no Promedi; 
 
13-Que todos os diabéticos insulino dependentes tenham acesso aos insumos para 
monitoramento da diabetes (tiras e aparelho), assim como os exames laboratoriais  
 



14-Melhorar o agendamento de consultas nas Unidades de Saúde da Família com 
retornos garantidos ; 
 
15- Manter com regularidade e aplicação de alerta de exames laboratoriais e de  
imagem alterados ; 
 
16- Solicitação de investimento estadual para internação de adolescentes com 
dependência de substância; 
 
17- Garantir com o Estado de que, pelo menos, dez leitos do Hospital Regional de 
Itanhaém sejam disponibilizados para Psiquiatria.(transtornos mentais e  
necessidades decorrentes de álcool e outras drogas); 
 
18-Garantir a oferta sem descontinuidade das medicações constantes da 
Assistência Farmacêutica Básica; 
 
19- Implantar a Farmácia de dispensação de medicamentos na USF Grandesp ; 
20- Mais agilidade nos Processos de Dispensação das Medicações de Alto Custo; 
 
21 - Retornar a BASE 24hs do SAMU na região do Gaivota; 
 
22 - Criação de uma Unidade de Pronto Atendimento no Centro da cidade; 
 
23-Descentralizar os Testes Rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites Virais) para todas as 
Unidades de Saúde; 
 
24 - Garantir qualidade e agilidade nos serviços de remoção e Internação e alta dos 
pacientes; 
 
25 - Que o Hospital Emílio Ribas II retome os Protocolos de atendimento e o fluxo 
de alta com o CINI e a UPA; 
 
26 - Melhorar o acesso ao Primeiro Atendimento no CAPS; 
 
27- Agilizar os agendamentos que são fora do Município; 
28- Ampliar a cobertura do Exame Papa Nicolau nas unidades e que sejam feitos 
Mutirões; 
  
29-Priorizar o agendamento do paciente quando o médico falta. 
 
 

Eixo II - Estrutura Física das Unidades de Saúde  
 
30 – Agilizar a construção da Unidade de Saúde do Centro, e CMR com 
equipamentos específicos;  
 
31 - Coberturas da parte externa da Unidade da Família do Suarão; 
 



32 - Construção de uma sede própria para a USF Belas Artes, bem como todos os 
outros serviços de saúde; 
 
33 - Construir um prédio com áreas adequadas para CAPS II municipal; 
 
34 - Início urgente da reforma do espaço escolhido para o CINI conforme Projeto 
aprovado e recursos de verba parlamentar já liberada; 
 
35 – Reforma e Ampliação da  USF Oasis: portão de entrada e piso da sala de espera 
e construção de uma sala adequada para Inalação; 
 
36 - Seja providenciada a construção urgente de um Imóvel para atendimento de 
pacientes do PROMEDI;  
 
37 - Que melhore a Estrutura Física, interna e externa, de todas as Unidades de 
Saúde. Garantir a manutenção de grama, pintura de telhado, etc; 
 
38 - Implantar a Manutenção Preventiva Predial e dos Equipamentos  de todos os 
setores da Secretaria de Saúde; 
 
39 - Aumentar a área física da unidade Cescrim ;  
 
40 – Intermediar com o Governo de Estado a viabilidade  de uma Unidade do AME 
no Município . 

 
41 - Implantar o Centro de Zoonoses animal no município.  

 

Eixo III - Recursos Humanos  
 
42 - Planejar reposição rápida de funcionários em casos de férias, licença prêmio, 
demissão, para todas as unidades; 
 
43 - Capacitação direcionada para cada área de atuação e humanização para todos 
funcionários e estagiários; 
 
44 – Ampliação do quadro de Médicos especialistas na região da baixada santista; 
  
45 - Garantir o número suficiente de recepcionistas efetivos de acordo com o 
numero de equipes de saúde da família; 
 
46 - Que os Psiquiatras trabalhem 40 horas semanais; 
  
47-Ampliar a quantidade de profissionais: Terapeuta Ocupacional, 
Fonoaudiólogos, Psicólogos ,Assistente Social, Educador Físico para atendimento 
de co-dependente também; 
  
48 – Atendimento psicológico voltado para os trabalhadores da área da saúde;  
 



49 – Inclusão de profissionais (Educador físico e fisioterapeuta) na Equipe do 
Promedi; 
 
50 - Criar o Cargo de Acompanhante Terapêutico nos CAPS; 
 
51– Regulamentação dos critérios de avaliação presentes na Lei nº 3055/2004, no 
que tange o sistema de avaliação funcional durante o estágio probatório. 

 

 
Eixo IV - Programas de Saúde  
 
52 - Aumentar a Capacidade de Atendimento no CEO - Centro de Especialidades 
Odontológicas para a especialidade de endodontia (tratamento de canal), com 
contratação via Concurso Público, de 02 (dois) profissionais com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais. 
 
53 - Implantação ou realização de convênios para realização de Exame Radiológico 
Panorâmico na Saúde Bucal. 
 
54 - Criar um Centro Especializado ou convênio em Oftalmologia em Itanhaém .55 - 
Implantar uma Equipe de Saúde Bucal na unidade do Grandesp . 
 
56 – Maior agilidade do Laboratório para entrega de exames aumentando assim a 
capacidade e a resolutividade na assistência.  
 
57 – Ampliar o número de vagas no Ambulatório de Especialidades para as 
especialidades com maior demanda . 
 
58 - Oferecer aparelho de medir pressão infantil e outros materiais/ equipamentos 
em todas as Unidades de Saúde e aumentar o numero aparelhos de inalação no 
Cescrim.  
 
59 - Criação de oficinas, projetos de geração de renda, cursos profissionalizantes 
com contratação de pessoal especializado para desenvolver habilidades e incluir 
pacientes e familiares/cuidadores.  
 
60 – Implantar musicoterapia no tratamento dos pacientes nos serviços de saúde 
mental .  
 
61 - Ampliação do projeto de equoterapia no tratamento de pessoas com 
transtorno mental .  
 
62 - Criar incentivos para formação de voluntariado e multiplicadores . 
 
63 - Que retornem as atividades educativas do Promedi com espaço físico 
apropriado .  
 
64 - Garantir material de Educação Física padronizado, para Grupos de exercícios 
nas USFs.  



65 - Retornar os veículos do Programa de Saúde da Família e que fiquem o dia todo 
a disposição de todas as Unidades de Saúde da Família.  
 
66 - Fornecer material para as Oficinas Terapêuticas.  
 
67 - Aumentar o número de vagas para Laqueadura e vasectomia, pois a fila de 
espera é longa.  
 
68 - Garantir junto ao HRI e outros hospitais Relatório dos Bebês RN para 
qualificar o atendimento e/ou acompanhamento nos programas. Assim como o 
Teste da Orelhinha e do Olhinho. 

 
 
 

Eixo V – Outros  
 

69 - Prioridade do Setor de Tecnologia com relação aos Serviços de Saúde . 
 
70- Priorizar os serviços de Manutenção da Prefeitura para a Secretaria de Saúde. 
 
71 - Que a Prefeitura faça a limpeza dos terrenos e mande a conta para os 
proprietários.  
 
72 – Revisão, Ampliação e acessibilidade das linhas de Ônibus dentro dos Bairros. 
 
73- Ampliação dos Centros de Convivência com implantação de núcleos nas 
diversas regiões do município e garantia de instalações adequadas aos usuários 
com deficiência, de acordo com a lei vigente. 
 
74 - Que sejam asfaltadas as ruas que dão acesso a USF do Coronel. 
 
75 - Presença de Segurança em todas as USF e demais equipamentos de saúde de 
Itanhaém, durante o funcionamento das Unidades e também após o fechamento no 
período noturno. 
  
76 - Solicitação de carro para o Programa cuidar para visita domiciliar e transporte 
de paciente /dia.  
 
77 – Fixação de cota mensal de 1500 unidades de passe especial para transporte de 
pacientes em tratamento dia (transitório/ Intensivo) e acompanhante no 
Programa Cuidar.  
 
78 - Organização do Fluxo com a criação de um protocolo setorial que trate sobre a 
remoção de pacientes em emergências psiquiátricas pelos seguintes serviços das 
três esferas: SAMU/PMI/GCM/Serviço de referência. 
 
79 - Oficializar o Programa Cuidar com a aprovação do Decreto e assim 
implementar a proposta geral do Programa através de sua homologação .  



80 - Criar um Projeto de Lei de vale transporte para mães de RN de risco e 
pacientes portadores de Doenças Infectocontagiosas durante o  tratamento.  
 
81 - Defesa do Passe Livre Especial para todos os Usuários do CAPS, via 
Conferência de Saúde e cobrar do Legislativo e Executivo a regulamentação e 
aplicação do Passe Livre Especial aprovado em 2014.  
 
82 – Solicitação do Executivo Municipal junto à empresa “Solmar”, responsável 
pelo Transporte Público, visando a ampliação do uso da Carteirinha Especial aos 
finais de semana.  
 
83 - Construir um banheiro masculino e um feminino na academia de saúde do 
Gaivota. 
 
84 - Aumento dos horários do transporte público para a região do Loty/Raminho, e 
que crie uma nova linha de ônibus na marginal lado morro.  
 
85 - Um carro exclusivo para o CESCRIM para coleta de leite materno das doadoras 
e visitas.  
 
86 - Um carro novo para o CINI.  
 
87- Vale Alimentação para todos os funcionários públicos municipais. 
 
88 - Melhorar a qualidade e respeito aos horários estabelecidos para entrega da 
alimentação oferecida aos Usuários e profissionais dos serviços da Secretaria de 
Saúde, já atendidos.  
 
89 - Compra de aparelhagem para aumentar e garantir a realização de exames de 
laboratório solicitados pelos especialistas.  
 
90 - Compra de equipamentos modernos para fisioterapia. 
 
91 - Adquirir oxigênio de emergência para o centro de especialidades. 
 
92 - Que seja implantado o serviço de hidroterapia no Município visto que a piscina 
Municipal já existe.  
 
93- Elaboração do Cartão Nacional de Saúde com melhoria na sua funcionalidade e 
confecção.  
 
94 - Melhorar o atendimento ao usuário através da comunicação, instituindo uma 
política pública que instrua a população sobre formas de funcionamento ao 
procurar determinado equipamento de saúde, melhorando a divulgação de ações 
em saúde voltadas as linhas de cuidado. 
 
 

Condutores: Dr. Mauricio Rangel Torres / Dra. Guacira Nóbrega Barbi 
Relator: Cristovão Oliveira Menezes 
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MOÇÕES APROVADAS 

 
MOÇÕES DE APLAUSOS 

 
- Moção de Elogio às Equipes da Unidade de Saúde da Família do Suarão; 
 
- Moção de Aplausos aos funcionários que compõem  a Equipe de Saúde de Família 
do Coronel; 
 
- Aplausos e reconhecimento para: - Programa CUIDAR que tem atendimentos 
ótimos e profissionais dedicados e competentes ; 
 
- Aplausos para Rosa Moretti, Tatiana de Ângelo e outros profissionais dedicados 
da saúde ;  
 
- Aplausos para o pessoal da Educação e área de inclusão da Educação; 
 
- Aplausos para Cristina Aparecida Pires – Líder do grupo de mães de crianças 
autistas/CAPS-I ;  
 
- Aplausos e reconhecimento aos serviços e servidores do CINI ; 
 
- Aplausos para Drª Klenia, Dr Alexandre, Drª Tábita ;  
 
- Moção de aplausos para auxiliar de enfermagem Jéssica Lara de Oliveira na USF 
Belas Artes, por atender os diabéticos da região ;  
 
- Moção de Aplausos à atual Equipe do CAPS ;  
 
- Moção de aplausos para a Equipe do CINI, para a Drª Iloma, Drª Kátia ; 
 
- Moção de aplausos a todos os funcionários da USF Savoy ; 
 
- Moção de aplausos à enfermeira Eliane Cordeiro Carneiro, lotada na USF Oásis ; 
 



- Moção de aplausos a todos os funcionários da Rede de Atenção Básica por 
trabalhar incansavelmente na busca da redução dos pacientes afetados pela 
epidemia de dengue do município e arredores.  
 

MOÇÕES DE REPÚDIO 
 
- Moção de Repúdio ao Transporte Viana Tur (PC CAPS);  
 
- Moção de Repúdio à Secretaria de Segurança por não atender solicitação de estar 
presente durante o horário de funcionamento dos serviços .  
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Comissão Organizadora 
 

 

- Presidente do Conselho Municipal de Saúde:  
- Marco Antonio de Andrade 
 

-Representantes dos usuários: 
-Vera Lúcia Candido dos Santos; 
-Elisabeta Gostynska; 
-Márcia Prianti Pint 
-Mércia Maria Ramalho. 
 

-Representantes dos trabalhadores:  
-Melissa Helena Kersevani 
-Valéria Maria S. Galvão 
 

-Representantes do gestor: 
-Guacira Nóbrega Barbi; 
-Mauricio Rangel Torres. 
 

- Assessoria de Comunicação: 
- Cristovão Oliveira Menezes 
- Lívia Ornelas Donato 
 

Anexos: 
 

 Anexo 01 – Decreto Municipal; 
 Anexo 02 - Regimento Interno da Conferência ; 

        Anexo 03 - Regulamento da Plenária Final; 
 Anexo 04 - Relação das Pré-Conferências realizadas; 
 Anexo 05 –Deliberações das Pré-Conferências 
 Anexo 06 – Relação dos delegados eleitos e natos. 
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ANEXO 01 
 

 

Decreto nº 3.336, de 18 de maio de 2015 
 

 
“Convoca a 10ª Conferência Municipal de Saúde e dá providências 
correlatas.” 
 
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso 
das atribuições que a lei lhe confere, e 
 CONSIDERANDO as Conferências como instância de deliberação e avaliação do 
desempenho das políticas públicas com relação às metas e para propor avanços e 
novas diretrizes, com o intuito de consolidar e ampliar direitos, 
DECRETA:  
Art. 1º - Fica convocada a 10ª Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada no 
dia 30 de maio de 2015, no período das 8h00 às 17h00, na sede da Universidade 
Metodista de São Paulo, em Itanhaém, localizada à Avenida Rui Barbosa nº 308, 
Centro, sob a coordenação do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
Art. 2º - A 10ª Conferência Municipal de Saúde terá como tema central: “Saúde 
Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas!”. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das 
dotações  orçamentárias próprias. 
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Municipal de Itanhaém, em 18 de maio de 2015. 
 
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
Registrado em livro próprio.  
Departamento Administrativo, em 18 de maio de 2015. 
 
PETERSON GONZAGA DIAS 
Secretário de Administração 
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ANEXO 02 
 

Xª Conferência Municipal de Saúde de Itanhaém/2015 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
 

 

Introdução: A Xª Conferência Municipal de Saúde de Itanhaém, convocada pelo 
Prefeito Municipal através do Decreto Municipal nº 3336 de 18 de maio de 2015 , 
 tem caráter consultivo e deliberativo com a finalidade de avaliar a situação da 
Saúde do município e fixar as diretrizes da Política Municipal de Saúde de acordo 
com o previsto na Lei Orgânica Municipal e Artigo 16 da Lei nº 3660 de 16 de 
Setembro de 2010. 
 

 

CAPÍTULO I – FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 1º A Conferência é o foro municipal de debates sobre o tema proposto: ”Saúde 
Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas!”, aberta a todos os 
segmentos de sociedade local e tem como atribuições: 
 
I) Identificar e discutir sobre os temas relacionados à saúde no município; 
II) Discutir as diretrizes da política Municipal de saúde; 
III) Propiciar a organização da sociedade civil para uma participação efetiva na 
resolução dos problemas de saúde no município; 
IV) Avaliar a atuação do Conselho Municipal de Saúde, propiciando, ao final dos 
trabalhos a realização da Assembléia para eleição dos representantes dos usuários 
que perderam seu mandato conforme REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE 
SAÚDE. CAPITULO II: DA ORGANIZAÇÃO, Art. 2º - Parágrafo 6º e conforme Art. 6º 
da Lei 3660 e segundo Art. 5º - item IV e § 2º da Lei nº 3660, de 16 de Setembro de 
2010 os freqüentes serão reconduzidos conforme Art. 6º da referida Lei e ATA do 
Conselho Municipal de Saúde. 
 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 
 

Art. 2º A Plenária da xª Conferência Municipal de Saúde terá por objetivo: 
I – Analisar os textos de apoio elaborados pela Coordenação; 
II – Analisar, propor e debater as deliberações das pré-conferências realizadas em 
todo o município, como diretrizes de apoio para a Saúde Coletiva do Município; 
III – Elaborar propostas para o Executivo Municipal, o Estado e União. 
 
CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO: ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÕES 



 
Art. 3º A Conferência será composta pelos seguintes órgãos: 
 
I – Grupo de Trabalho/Plenária temática 
II- Plenária Final 
III- Comissão Organizadora 
IV- Mesa Diretora 
 
§ 1º Grupo de Trabalho/Plenária Temática – Cada Grupo de Trabalho será 
composto por Delegados Natos, Eleitos Titulares/Suplentes em pré-conferências e 
Observador-convidado, conforme Cap.V  Art. 6º, Art. 7º, Art. 8º, Art. 9º.   
 
§ 2º Plenária - é o órgão máximo e soberano de deliberações da Conferência e será 
composta pelos cidadãos inscritos nas condições e limites previstos nesse 
Regulamento. Somente será objeto de apreciação e deliberações pela plenária a 
matéria discutida e aprovada nos Grupos de trabalho. 
 
§ 3º Comissão Organizadora é o órgão máximo para decisão de quaisquer questões 
relacionada à organização e ao Regulamento da 10ª Conferência, e terá os 
seguintes membros: 
- Representantes do seguimento dos usuários: 
- Vera Lúcia Candido dos Santos; 
- Elisabeta Gostynska; 
-Márcia Prianti Pint 
-Mércia Maria Ramalho. 
- Representantes do seguimento dos trabalhadores:  
-Melissa Helena Kersevani 
-Valéria Maria S. Galvão 
- Representantes do seguimento gestor: 
-Guacira Nóbrega Barbi; 
-Mauricio Rangel Torres. 
 
Parágrafo único - A Comissão Organizadora poderá indicar pessoas e 
representantes de entidades com contribuição significativa na área, para 
integrarem às Comissões como apoiadores. 
 
§ 4º Mesa Diretora – As sessões da plenária serão coordenadas por uma Mesa 
Diretora constituída de representantes da Comissão Organizadora ou Delegados 
por ela indicados tendo o objetivo, com base na presente Regulamentação, será 
composta por um presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. 
 
 

CAPÍTULO IV – DO TEMÁRIO, DATA E LOCAL 
 

Art. 4º A xª Conferência terá como Eixo fundamental a Política Municipal de Saúde 
do município de Itanhaém, cuja programação prevista deverá incluir o seguinte 
Tema: “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas!” - Eixo – 
Direito do Povo Brasileiro. 
   



Art. 5º A Conferência será realizada nos Dia 30/05/2015, obedecendo o seguinte 
cronograma de atividades: 
- Credenciamento: das 8:00 às 9:00 horas; 
- Coofee break – das 8:00 às 9:00 horas; 
- Sessão Solene de Abertura: das 9:30 às 10:00 horas, 
- Grupos de Trabalho: das 10:00 às 13:00 horas; 
- Almoço: das 13:00 às 14:00 horas; 
- Plenária e Assembléia de eleição das Entidades Sociais para o Conselho Municipal 
de Saúde: das 15:00 às 17:00 horas.  
- Coofee break – ao término da Plenária Final. 
 
 

CAPÍTULO V – DOS PARTICIPANTES 
Art. 6º Poderão se inscrever como membros da Conferência todas as pessoas 
interessadas na elaboração da Política Municipal de Saúde nas seguintes 
categorias: 

a) Delegados natos; 
b) Delegados eleitos: titulares e suplentes; 
c) Observadores convidados; 
§ único – os delegados Natos e os delegados eleito titular terão direito a voz e 
voto e os suplentes e observadores convidados direito apenas a voz. 
 

Art. 7º Serão considerados delegados NATOS, o Prefeito, o Vice-Prefeito, os 
Secretários Municipais, Vereadores, Profissionais da Área de Saúde Responsáveis 
por Serviços de Saúde e por Programas de Saúde, os Membros da Comissão 
Organizadora, Conselheiros do atual Conselho Municipal de Saúde e 
Representantes de Entidades constituídas com atuação no município, desde que 
constituídas de cadastros reconhecido pela Comissão Organizadora, não 
podendo, no caso destas, ultrapassar o limite de um por entidade. 
 
Art. 8º Serão inscritos como delegados TITULAR e Suplente, as pessoas 
escolhidas (eleitas) nas pré-conferências, de acordo com as normas definidas neste 
Regulamento. 
 
Art. 9º Serão considerados Observador-participantes (convidado) as pessoas 
indicadas pela Comissão Organizadora, cujo número não poderá ultrapassar 50% 
(cinqüenta por cento) da soma de delegados natos e eleitos inscritos. 
 
 

CAPÍTULO VI - DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS 
 
 

Art. 10º A Conferência será precedida por pré-conferências organizadas pela 
Comissão Organizadora. 
 
Art. 11º As pré-conferências (PC) serão realizadas na comunidade, ao interesse 
manifestado pela comunidade e em regiões relacionadas a cada Unidade de Saúde 
de Família implantada no município e em cada serviço de saúde de atenção 
especializada e abordarão o tema proposto usam o SUS.   



Art. 12º As pré-conferências serão realizadas até o último dia do mês de 
ABRIL/2015 e congregarão pessoas com atividades ou interesses comuns, e, para 
efeito de votar e ser votado, ser maior de 16 anos. 
 
§ 1º - Caberá a Comissão Organizadora, apoiada pelas sub-comissões específicas 
organizar as datas sugeridas, local e horário das pré-conferências, bem como a 
infra estrutura para a sua realização. 
 
§ 2º - Todas as pré-conferências serão amplamente divulgadas antes de sua 
realização. 
 
§ 3º - As pré-conferências elegerão uma mesa diretora dos trabalhos composta por 
um Presidente e um Secretário. 
 
Art. 13º - O tema básico das pré-conferências será o mesmo da Conferência, além 
de enfocar os problemas de saúde local. 
 

CAPÍTULO VII – DOS DELEGADOS ELEITOS: TITULARES E SUPLENTES 
 

 
Art. 14º As pré-conferências elegerão delegados TITULARES, desde que atingindo 
o quorum mínimo de 20 (vinte) pessoas presentes, na proporção de um delegado 
para 10 (dez) presente, bem como delegados suplentes na proporção de 50% do 
total Titular. 
§ 1º - Para efeito de quorum, não poderão ser considerados os menores de 16 anos 
e os membros da Comissão Organizadora presentes ao evento. 
§ 2º - Os delegados suplentes só poderão participar com direito a voz e voto 
quando da impossibilidade da participação do delegado titular em toda a 
Conferência, mediante a retenção, pela Comissão Organizadora, do crachá do 
delegado substituído. 
 
Art. 15º Poderá ser observador-participante aquele que requeira à Comissão 
Organizadora e sejam observados os limites referidos no artigo 9º devendo, para 
tanto ser priorizada a ordem dos pedidos.  
 
Art. 16º As pré-conferências que não atingirem o quorum mínimo de 20 pessoas 
poderão indicar observador-participante que terão prioridade para participação 
em relação aos demais. 
 
Art. 17º As pré-conferências elaborarão ata, lista de presença e ficha individual de 
qualificação de delegados eleitos, titulares e suplentes, bem como do observador-
participante, quando for o caso, cujos modelos serão confeccionados e fornecidos 
pela Comissão Organizadora. 
 
CAPÍTULO VIII - DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 18º As inscrições dos delegados eleitos, titulares bem como seus suplentes e 
observador-participante, escolhidos em pré-conferência, serão feitas no dia da pré-
conferência. 



 
Art. 19º - As inscrições dos delegados natos serão feitas até as 15:00 horas do dia 
28/05/2015, mediante o preenchimento de ficha de qualificação fornecido pela 
Comissão Organizadora. 
 
Art. 20º - As inscrições dos observador-participantes que não tenham sido 
escolhidas em pré-conferência poderão ser feitas até as 15:00 horas do dia 
28/05/2015. 
 
Art. 21º - Os delegados natos e eleitos titular receberão crachás na cor verde, os 
delegados suplentes receberão crachás amarelos, os observador-participante 
receberão crachás azuis e a Comissão Organizadora receberá crachás de cor 
vermelha 
 
Art. 22º Das Eleições Entidades Sociais para a seis vagas de Representantes de 
Usuários dos SUS: 

1) O Representante da Entidade deverá estar documentado com o ofício 
desiguinando- o ; 

2) Todas as Entidades definidas pelo o Artigo Segundo Item Um do Regimento 
Interno do Conselho ,tem direito a voto e de ser votado se candidato  a uma 
das vagas disponíveis.  

 
 

CAPÍTULO IX – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Art. 23° – As despesas com a organização geral para a realização da Xª Conferência 
Municipal de Saúde de Itanhaém correrão à conta da dotação orçamentária 
consignada pela Secretaria Municipal de Saúde. 
§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde arcará com as despesas de alimentação de 
todos os participantes da Conferência, desde que previamente inscritos. 
§ 2º - As despesas com o deslocamento dos Delegados eleitos para a Etapa 
Regional e Estadual serão por conta do Município. 
§ 3º - As despesas com o deslocamento, caso os delegados enviados à Etapa 
Estadual seja(m) eleito(s) para a Etapa Nacional, serão por conta do município de 
Itanhaém, podendo ser pactuado apoio do Governo Estadual e Federal. 

 
Art. 24º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITANHAÉM 
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ANEXO 03 
 

Xª Conferência Municipal de Saúde de Itanhaém/2015 
 

Regulamento da Plenária Final 
 
 
- A Plenária Final terá como objetivos: 

I – Discutir e aprovar o Relatório Final; 
II – Discutir e aprovar moções; 
III – Eleger os delegados para a etapa estadual. 

 
- A apreciação e votação das propostas concernentes ao Temário Central, 
constantes da consolidação dos relatórios dos grupos de trabalho terão os 
seguintes encaminhamentos: 
 
 I – A Coordenação da Plenária Final procederá à leitura do Relatório 

Consolidado, aprovado nos grupos de trabalho, de modo que apenas os 
pontos de divergência serão identificados à parte, podendo receber 
destaque, se necessário, para serem apreciados pela Plenária Final; 

 II – Após a leitura geral, os pontos não anotados como destaques serão 
considerados aprovados por unanimidade pela Plenária Final e incluídos no 
Relatório Final, e, em seguida, serão chamados por ordem, um a um dos 
destaques para serem apreciados; 

 III – Todas as propostas de alterações de texto dos destaques deverão ser 
apresentadas por escrito à Mesa Coordenadora da Plenária Final; 

 IV – Apenas participantes inscritos como Delegados (as) poderão propor 
destaque e terão cada um (a), o tempo máximo de três (03) minutos para 
defesa do seu ponto de vista. O Coordenador da Plenária Final concederá a 
palavra se necessário a um membro que se apresente para defender posição 
contrária, tendo o mesmo tempo para defesa de sua proposta; 

 V – A aprovação das propostas apresentadas será pela maioria simples dos 
(as) delegados (as) presentes. 

 VI – As questões de ordem ou de encaminhamento serão apresentadas a 
Coordenação da Plenária Final, que será concedida ou não, de acordo com 
sua pertinência cabendo recurso ao plenário.  

 VII – Iniciado o processo de votação não será permitido questões de ordem 
ou encaminhamento. 

 



- A Plenária Final aprovará o Relatório Final da Conferência, devendo 
expressar o resultado dos debates, bem como conter diretrizes municipais 
para adoção de políticas de saúde. 
 
- Moções 
 
- Encerrada a fase de apreciação do Relatório Final, o (a) Coordenador (a) da 
Plenária Final procederá a leitura, apreciação e votação de moções. 
 
 
- Qualquer delegado (a) da Xª Conferência Municipal de Saúde de Itanhaém  poderá 
apresentar moções, que deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora até 
às 14:00h do dia de conferência para serem classificadas por área temática a fim de 
facilitar o andamento dos trabalhos. 
- Cada moção deverá ser assinada por no mínimo vinte por cento (20%) dos (as) 
delegados (as). 
- Para defesa da moção, um (a) dos (as) propositores (as) disporá de três (03) 
minutos; 
- Será facultado a qualquer delegado (a) da Xª Conferência Municipal de Saúde de 
Itanhaém defender pelo mesmo tempo, ponto de vista contrário à moção, não 
cabendo modificações no texto. 
– Após realizada uma defesa a favor e uma contra, a moção seguirá imediatamente 
para votação. 
- A aprovação das moções será por maioria simples dos (as) delegados (as) 
presentes. 
 
– A Plenária Final deverá eleger Delegados que participarão da Conferência 
Estadual de Saúde, conforme o número de vagas por segmento estabelecidos 
pela Comissão Organizadora da etapa estadual. 
 
- Cada categoria elegerá seus próprios delegados para a Etapa Estadual durante a 
Plenária Final, antes do encerramento da Xª Conferência Municipal de Saúde de 
Itanhaém devendo ser incluídos seus nomes completos e segmento que representa 
no relatório final, além de informado endereço e contatos para o Conselho 
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
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Anexo 04 
 
 
 

PRÉ-CONFERÊNCIAS - REDE BÁSICA DE SAÚDE 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Local Data Horário 

USF CENTRO 23/01/15 14h 

USF GUAPIRANGA 30/01/15 14h 

USF SUARÃO 06/02/15 14h 

USF BELAS ARTES 13/02/15 14h 

USF CORONEL 20/02/15 14h 

USF OASIS 27/02/15 14h 

USF GRANDESP 06/03/15 14h 

USF LOTY 13/03/15 14h 

USF SAVOY 20/03/15 14h 

USF GAIVOTA 27/03/15 14h 



PRÉ-CONFERÊNCIAS - REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE 
 
 
 

Data 
 

Unidade Endereço Responsáveis Telefone 

05/02/2015 

CINI              
PROGRAMA DST-
AIDS 

R. Maranata, 229 
- Umuarama 

Valéria /  3426-3350 / 
3427-4095 

12/02/2015 

CMR Av. Condessa de 
Vimieiros, 804 - 
Centro 

Adriana / 
Fernanda  

3427-3612 

19/02/2015 

CAPS-ad R. Mario 
Gimenez, 300 - 
Umuarama 

Beth / Rosa 3427-5125 

19/02/2015 

CAPS-i R. Mario 
Gimenez, 300 - 
Umuarama 

Cris / Tatiana 3422-5910 

19/02/2015 

CUIDAR R. Mario 
Gimenez, 300 - 
Umuarama 

Sandra / 
Iloma 

3422-5910 

26/02/2015 

FISIOTERAPIA R. D. Pedro II, 
219 - Centro 

Marta / 
Marinalva 

3426-3580 

05/03/2015 

CAPS-2 Av. Presidente 
Kennedy, 203 – 
Praia Sonhos 

Milton / 
Cedma  

3427-6317/ 
3426-1122 

12/03/2015 

CEO Av. Tiradentes, 
184 – Jd. 
Mosteiro 

Luciana / 
Maurício 

3422-6972 

12/03/2015 

CESCRIM Av. Tiradentes, 
184 – Jd. 
Mosteiro 

Luciana / 
Tatiana 

3426-3197 



19/03/2015 

CEMI              
ESPECIALIDADES 

R. dos 
Fundadores, 565 
– Belas Artes 

Naara / 
Fernando 

3427-2870 / 
2074 

26/03/2015 

CEDI(PROMEDI) Av. Condessa de 
Viemeiros, 1131 - 
Centro 

Valdete / Valéria 3421-1700 

02/04/2015 

CENTRAL VAGAS Estrada Gentil Perez, 
260 - Umuarama 

Valéria /  3421-4410 / 3421-
4414 

02/04/2015 

TRANSPORTE Estrada Gentil Perez, 
260 - Umuarama 

Ilma / 3421-4415 
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ANEXO 05 
 

Deliberações das Pré-Conferências 

 
 
Eixo I - Acesso ao SUS  
 
1- Instalação de Academia de Saúde na Praça do Jardim Guapiranga (PC 
Guapiranga); Uma Academia de Saúde ao ar livre no Jardim Coronel (PC Coronel) 
2 - Aquisição de Aparelho de Mamografia no Municípicio, para atender a demanda 
(PC Suarão Loty, Savoy) 
3 - Aquisição de um aparelho de RX específico para os pacientes da rede básica e 
especializada. (PC Grandesp, CINI) 
4 - Aumentar as ofertas de exame de Endoscopia bem como também os 
Especialistas em Gastroenterologia (PC Oásis) 
5 - Aumentar a oferta de exames específicos como Ultrassom e Mamografia (PC 
Coronel, Savoy, CESCRIM, CINI) 
6 - Adquirir um veiculo adaptado para transporte de deficientes em tratamento no 
Município e/ou fora (PC Suarão, CMR) 
7 - Quando a USF America ficar pronta, transferir o atendimento da USF 
Guapiranga para a unidade nova e fazer uma reforma total no prédio, para que o 
atendimento seja feito de forma mais confortável para a comunidade e os 
profissionais que lá trabalham (PC Guapiranga) 
8 - Organizar melhor fila de atendimento, respeitando a ordem por ex.: Idoso/ 
pessoa normal, gestante/ pessoa normal, Idoso/pessoa normal e assim por diante 
(PC Guapiranga) 
9 - Que o fluxo do Serviço de Saúde seja mais bem informado para garantir aos 
usuários o uso adequado do SUS (PC Belas Artes) 
10 - Que seja revisto a distribuição de vagas para especialistas (PC Belas Artes) 
11 - Adequação dos prédios da Rede Municipal de Saúde para Atendimento da 
pessoa com deficiência (PC CMR) 
12 - Criação de um Pronto Socorro Infantil Municipal. (PC CESCRIM) 
13- Criação da 3º Equipe de Saúde da USF Oasis (PC Oasis) 
14 - Criação da 2ª equipe no Loty (PC Loty) 
15 - Criação da 5ª Equipe na USF do Savoy (PC Savoy) 
16 - Criação de uma USF no Guapura (PC Savoy) 
17 - Criação de uma USF no Rio Preto. (PC Gaivota) 



18 - Criação da 3ª Equipe na USF Suarão, que seja lotada em outro endereço (lado 
praia) (PC Suarão) 
19 - Adequação de toda a Rede Municipal de Saúde para Atendimento da pessoa 
com deficiência (PC CMR) 
20 - Que seja retomada a coleta de exames laboratorial com urgência no Promedi. 
(PC Promedi) 
21- Que todos os diabéticos insulinodependentes tenham acesso aos insumos para 
monitoramento da diabetes (tiras e aparelho), assim como os Exames laboratoriais 
(PC Promedi). 
22 - Aumentar a capacidade de coleta diária de Exames laboratoriais e oferecer um 
resultado mais rápido (Todas as PC) 
23 - Melhorar o agendamento de consultas nas Unidades de Saúde da Família com 
retornos garantidos (PC Promedi) 
24 - Solicitação de investimento em área de lazer para crianças e adolescentes em 
espaço cedido pela subprefeitura/regional do trevo do Jd. Regina. (PC Cuidar) 
25 - Manter com regularidade e aplicação de alerta de exames laboratoriais, 
tomografia, mamografia (PC Cuidar) 
26 - Necessidade de criar um serviço que atenda as mães das crianças especiais 
(autistas e/ou com outras patologias), tratamento ginecológico e psicológico. (PC 
Cuidar) 
27 - Solicitação de investimento Estadual para internação de adolescentes com 
dependência de substância. (PC Cuidar) 
28 - Garantir com Estado de que, pelo menos, dez leitos do Hospital Regional de 
Itanhaém sejam disponibilizados para Psiquiatria. (PC Cuidar) 
29 - Colocar na Lista Padronizada de medicamentos da Saúde Mental: Tramal, 
Ritalina, Risperidona,de uso nos CAPS (PC Cuidar) 
30 - Não deixar faltar o medicamento Prolopa (Levopa +Carbidopa) na rede 
pública (PC Suarão) 
31 - Não faltar Fenobarbital na farmácia do CAPS. (PC CAPS) 
32 - Implantar a Farmácia de dispensação de medicamentos (PC Grandesp)  
33 - Mais agilidade nos Processos de Dispensação das Medicações de Alto Custo. 
(PC Oásis) 
34 - Que as Secretarias de: Educação, Social e Saúde aumentem o investimento no 
núcleo de acompanhamento de famílias em maior vulnerabilidade (PC Cuidar) 
35 - Retornar a BASE 24hs do SAMU na região do Gaivota (PC Gaivota) 
36 - Criação de uma Unidade de Pronto Atendimento no Centro da cidade. (PC 
Savoy) 
37 - Reabertura do Pronto Socorro Municipal (PC CMR) 
38 - Descentralizar os Testes Rápido para todas as Unidades de Saúde (PC CINI) 
39 - Garantir qualidade e agilidade nos serviços de remoção e Internação e Alta dos 
pacientes (PC CINI) 
40 - Que o Hospital Emílio Ribas II retome os Protocolos de atendimento e o fluxo 
de alta com o CINI e a UPA (PC CINI) 
41 - Melhorar o acesso ao Primeiro Atendimento no CAPS (PC CAPS) 
42 - Agilizar os Agendamentos que são Fora do Município (PC Especialidades) 
43 - Que a Medicação de Alto Custo fosse descentralizada para as Unidades (PC 
Especialidades)  
44 - Melhor Agenciamento dos serviços para as três esferas de governo (PC 
Especialidades) 



45 - Garantir a Continuidade do tratamento (Presidente Mauto) 
46 - Realizar Mutirões de Ultrassonografia aos sábados no Centro de 
Especialidades (PC Especialidades) 
47 - Garantir que o Exame Papa Nicolau seja realizado nas unidades e que sejam 
feito Mutirões (PC Especialidades) 
48 - Priorizar o agendamento do paciente quando o médico falta (PC 
Especialidades) 

 

 

Eixo II - Estrutura Física das Unidades de Saúde  
 
49 - Melhorar a Estrutura da Unidade de Saúde do Centro (PC Centro) 
50 - Coberturas da parte externa da Unidade da Família do Suarão (PC Suarão) 
51 - Construção de uma sede própria para a USF Belas Artes, bem como todos os 
outros serviços de saúde (PC Belas Artes) 
52 - Cobertura da sala de espera da USF Belas Artes. (PC CESCRIM) 
53 - Construção de uma Unidade Especifica para Reabilitação com Equipamentos 
Específicos (PC CMR) 
54 - Construir um prédio com áreas adequadas para CAPS municipal. (PC CAPS) 
55 - Colocar forro e ar condicionado na Sala de Grupo. (PC CAPS) 
56 - Colocar ar condicionado na unidade do Cescrim. (PC CESCRIM) 
57 - Início urgente da reforma do espaço escolhido para o CINI conforme Projeto 
aprovado e recursos de verba parlamentar já liberada. (PC CINI) 
58 - Reformara USF Oasis: portão de entrada e piso da sala de espera e construir 
uma sala adequada para Inalação (PC Oasis) 
59 - Seja providenciada a locação urgente de um Imóvel para atendimento do 
programa com espaço apropriado para o atendimento, com sala de espera e sala de 
grupo. (PC Promedi) 
60 - No Prédio atual só existe um banheiro, da Educação, é necessário mais um 
banheiro urgente (PC Promedi) 
61 - Que melhore a Estrutura Física, interna e externa, de todas as Unidades de 
Saúde. Garantir a manutenção de grama, pintura de telhado, etc. (PC Savoy, 
Grandesp) 
62 - Implantar a Manutenção Preventiva Predial e dos Equipamentos na Secretaria 
de Saúde (PC CINI) 
63 - Aumentar a área física da unidade Cescrim (PC CESCRIM) 
64 - Construção de Unidade do AME no Município (PC Especialidades) 
 
-Vigilância à Saúde 
 
65 - Lixeira comunitária nas esquinas, desde que respeite a acessibilidade 
((PCCentro) 
66 - Manter a coleta diária de lixo, e que o lixo não seja colocado nas esquinas pelos 
coletores, pois fica exposto a manipulação de cachorros e gatos (PC Centro) 
67 - Implantar a coleta de lixo seletivo na cidade (PC Centro) 
68 - Limpeza do Rio na Marginal Alberto Simões (PC Centro) 
69- Limpeza do Córrego principal que interliga as ruas Arnaldo Marques Carreira, 
Mario Simões e Laudelino M. Santos, a cada três (meses) evitando assim o 
alagamento do bairro (PC Guapiranga) 



70 - Implantar o Centro de Zoonoses do município na região do Gaivota. (PC 
Gaivota) 

 
 

Eixo III - Recursos Humanos 
 
71 - Criar uma segunda equipe de Odontologia na Unidade do Centro (PC Centro) 
72 - Planejar reposição rápida de funcionários em casos de férias, licença prêmio, 
demissão, etc. (Todas as PC) 
73 - Capacitação e humanização para os funcionários quanto o respeito ao próximo 
na sua área de atuação (PC Guapiranga, CMR, Belas Artes, Oasis, Grandesp, Savoy, 
Cescrim). Que os agentes de endemias sejam mais educados e capacitados para 
instruir melhor a comunidade para que se tenha mais sucesso nas campanhas da 
dengue (PC Gaivota) 
74 - Mais Médicos no Centro de Especialidades Medica (PC Suarão, Grandesp, 
Savoy) 
75 - Garantir Funcionário da Recepção dos serviços de saúde concursados e 
qualificados no atendimento. (Todas PC da rede básica). Os Estagiários enviados 
pela Prefeitura só trabalham 6 horas, não têm comprometimento com a Unidade 
de Saúde ou a população, isso quando sabem ler e escrever (PC Savoy) 
76 - Garantir cinco recepcionistas na USF Savoy. (PC Savoy) 
77 - Garantir três recepcionistas na USF do Gaivota. (PC Gaivota) 
78 - Garantir salário dos Agentes Comunitários de Saúde conforme piso atual, 
proposto pelo Ministério da Saúde (PC Belas Artes, Oasis, Savoy) 
79 - Que não haja desvio de função dos Agentes Comunitários no caso defasagem 
do quadro de funcionários (PC Suarão) 
80 - Que o Salário dos Agentes de Saúde seja igualado ao mesmo piso dos Agentes 
de Endemias (PC Coronel) 
81 - Que melhore a qualidade do Atendimento Médico na Unidade do Coronel (PC 
Coronel) 
82 - Que o Psiquiatra fique o horário integral de atendimento da Unidade. (PC 
CAPS) 
83 -Ampliar a quantidade de profissionais: Terapeuta Ocupacional, 
Fonoaudiólogos, Psicólogos ,Assistente Social, Educador Físico para atendimento 
de co-dependente também. (PC Cuidar) 
84 - Ampliar o quadro de funcionários no CAPS (PC CAPS) 
85 - Reposição rápida da Equipe, para garantir o atendimento das moléstias 
infectocontagiosas no Município, dos seguintes profissionais: Assistente Social, 
Psicólogo, Médico, Auxiliar de Enfermagem e Almoxarife (PC Cini) 
86 - Contratação urgente de um especialista em Endodontia (tratamento de canal) 
para o CEO (PC Cescrim e CEO) 
87 - Garantir Médicos na USF do Gaivota (PC Cuidar, Gaivota) 
88 - Capacitação e sensibilização dos funcionários da UPA e melhoria no 
atendimento aos pacientes. (PC Cuidar, Cini) Garantir atendimento de qualidade, 
sem preconceito respeitando as pessoas com sofrimentos mentais em atendimento 
de Emergência na UPA e o SAMU (PC CAPS) Que os profissionais da Emergência 
respeitem as condutas propostas pelos Especialistas (PC Cini) 



89 - Melhoria no atendimento e humanização na atenção básica de saúde com 
capacitação dos agentes comunitários de saúde e divulgação para a comunidade do 
papel deles (PC Promedi) 
90 - Criar mecanismo para cuidar do trabalhador de saúde pelo stress do serviço. 
(PC Promedi) 
91 - Manutenção da Equipe de Trabalho de DST/AIDS e prevenção, e os dois 
profissionais para aconselhamento e exames do Centro de Testagem (PC Cini). 
92 - Ampliação da Equipe do Promedi com Odontologia, Educador físico e 
fisioterapeuta e a   reposição urgente do auxiliar de enfermagem (PC Promedi)  
93 - Adequação do número deficitário de Agentes Comunitários nas Equipes. (PC 
Savoy). No Bairro do Jardim America tenha novamente o agente comunitário na 
rua Nova (PC Promedi) 
94 - Que se crie o Cargo de Educador de Saúde para todas as USF (PC Savoy) 
95 - Criar o Cargo de Acompanhante Terapêutico no CAPS (PC CAPS) 
96 - Que garanta, conforme Estatuto do Funcionário, o Sistema de Avaliação dos 
funcionários durante o Estágio probatório por atitudes ou procedimentos 
irregulares quanto a função desenvolvida (PC Savoy) 
97 - Contratação de 2 serventes para o Cescrim (PC Cescrim) 
98 - Contratação de mais Médicos generalistas para posição das unidades (PC 
Especialidades) 

 
 

Eixo IV - Programas de Saúde  
 
99 - Aumentar a Capacidade de Atendimento no CEO (Centro Especializado em 
Odontologia) para tratamento de Canal como referencia para todas as Unidades de 
Saúde (PC Centro, Coronel) 
100 - Implantação ou realizar convênios para realização de Exame Radiológico 
Panorâmica na Saúde Bucal. (PC CESCRIM/CEO). 
101 - Criar Um Centro Especializado em Oftalmologia em Itanhaém (PC Centro; 
Suarão Loty) 
102 - Implantar uma Equipe de Saúde Bucal na unidade do Grandesp (PC 
Grandesp) 
103 - Mas agilidade do Laboratório para entrega de exames aumentando assim a 
capacidade e a resolutividade na Assistência. (Todas as PC realizadas) 
104 - Mais vagas de consultas no Ambulatório de Especialidades (PC Guapiranga, 
Gaivota) 
105 - Realização de mutirões de exames como Mamografia, Ultrassom, ECG entre 
outros para assim reduzir as filas de espera (PC Guapiranga,Coronel, Grandesp) 
106 - Que todas as Unidades de Saúde da Família tenha um aparelho de 
Eletrocardiograma (PC Oasis) 
107 - Oferecer Aparelho de medir Pressão Infantil em todas as Unidades de Saúde 
e aumentar o numero Aparelho de Inalação no Cescrim. (PC CESCRIM) 
108 - Retomar o Grupo de Convivência do Belas Artes.(PC Promedi) 
109 - Criação de oficinas para desenvolver habilidades e envolver paciente 
desinternado de clínica de recuperação (PC Cuidar) 
110 - Criação de Projetos de geração de renda e Cursos Profissionalizante p/ 
pacientes e codepententes. (PC Cuidar) 
111 – Introduzir Musicoterapia no tratamento dos pacientes do cuidar (PC Cuidar) 



112 - Ampliação do projeto de ecoterapia no tratamento das crianças (hoje o 
tratamento é de apenas um ano)(PC Cuidar) 
113 - Ampliar o projeto de ecoterapia para tratamento de depressão e usuários de 
substâncias (PC Cuidar) 
114 - Criar incentivos para formar Voluntários e Projetos de formação de 
multiplicadores (PC Cuidar)  
115 - Que retornem as atividades educativas do Promedi com o mínimo e com 
espaço físico apropriado (PC Promedi) 
116 - Aumentar o período de atividade física na Academia de Saúde do Gaivota e 
garantir profissionais especializados. (PC Gaivota) 
117 - Garantir material de Educação Física padronizado, para Grupos de exercícios 
nas USF. (PC Savoy) 
118 - Criação de uma Academia de Saúde no Jd. Laranjeiras, com vestiário. (PC 
Savoy) 
119 - Viabilização para utilização do terreno ao lado da USF do Savoy para Grupos, 
com construção de área coberta. (PC Savoy) 
120 - Retornar os veículos do Programa de Saúde da Família e que fiquem o dia 
todo a disposição de todas as Unidades de Saúde da Família. (PC Savoy) 
121 - Que tenha em mais dias da semana as aulas de Dança Circular com ACS Jane. 
(PC CAPS) 
122 - Fornecer material para as Oficinas Terapêuticas. (PC CAPS) 
123 - Aumentar o número de vagas para Laqueadura e vasectomia, pois a fila de 
espera é longa. (PC CESCRIM) 
124 - Garantir junto ao HRI Relatório dos Bebês RN para qualificar o atendimento 
e/ou acompanhamento nos programas. Assim como o Teste da Orelhinha e do 
Olhinho. (PC CESCRIM) 
125 - Reativar grupo da pastoral da saúde para auxiliar no UPA e dos PFS que 
ficaria sobre a responsabilidade do fundo social (PC Especialidades) 
 
 

Eixo V – Outros  
 
126 - Prioridade do Setor de Tecnologia com relação aos Serviços de Saúde (PC 
Suarão) 
127- Priorizar os serviços de Manutenção da Prefeitura para a Secretaria de Saúde 
(PC Oasis) 
128 - Limpeza periódica das ruas na região.(PC Suarão, PC Gaivota, PC CESCRIM) 

129- Limpeza de terrenos baldios ao redor das USF. (PC Oasis, PC Guapi, PC 
CESCRIM) 
130 - Que a Prefeitura faça a limpeza dos terrenos e mande a conta para os 
proprietários (PC Grandesp, PC Gaivota) 
131 - Revisão e Ampliação das linhas de Ônibus dentro dos Bairros (PC CMR) 
132- Ampliação dos Centros de Convivência (PC CMR) 
133- Que seja implantado saneamento básico na área de abrangência da USF Belas 
Artes (PC Belas Artes) 
134 - Que sejam asfaltadas as ruas que dão acesso a USF do Coronel (PC Coronel) 



135 - Presença de Segurança em todas as UFS de Itanhaém, durante o 
funcionamento das Unidades e também após o fechamento no período noturno (PC 
Oasis, PC Suarão, PC CESCRIM) 
136- Mais segurança publica no bairro do Jardim Oasis (PC Oasis) 
137 - Solicitação de carro para o Programa cuidar para visita domiciliar e 
transporte de paciente /dia (PC Cuidar) 
138 - Solicitação de passe especial de transporte para paciente em tratamento dia 
(Como no CAPS2) (PC Cuidar) 
139 - Organização do Fluxo para remoção de pacientes pelo 
SAMU/PMI/GCM/Serviço (PC Cuidar) 
140 - Oficializar o Programa Cuidar com a aprovação do Decreto e assim 
implementar a proposta geral do Programa (PC Cuidar) 
141 - Solicitação de Passe especial de transporte para mães de crianças com 
transtornos. (PC Cuidar) 
142 - Criar um Projeto de Lei de vale transporte para mães de RN de risco. (PC 
CESCRIM) 
143 - Defesa do Passe Livre Especial para todos os Usuários do CAPS. Via 
Conferência de Saúde cobrar do Legislativo e Executivo a regulamentação e 
aplicação do Passe Livre Especial aprovado em 2014 (PC CAPS) 
144- Passe livre para Portadores de Doenças Infectocontagiosas durante o 
tratamento (PC CINI) 
145 - Reclamação do serviço de transporte que registra uma observação na 
carteirinha do deficiente (transporte de 2ª a 6ªfeira). Outros dias os Pacientes não 
podem utilizar o transporte. (PC Cuidar) 
146 - Construir um banheiro masculino e um feminino na academia de saúde do 
Gaivota (PC Gaivota 
147 - Garantir a urbanização nas ruas e valas na região do Loty e adjacências. (PC 
Loty) 
148 - Aumento dos horários do transporte público para a região do Loty/Raminho, 
e que crie uma nova linha de ônibus na marginal lado morro. (PC Loty) 
149 - Um carro exclusivo para o CESCRIM para coleta de leite materno das 
doadoras e visitas. (PC CESCRIM) 
150 - Um carro novo para o CINI (PC CINI) 
151- Vale Alimentação para todos os funcionários (PC CESCRIM) 
152 - Melhorar a qualidade da alimentação oferecida aos Usuários do CAPS, 
principalmente a mistura. Não atrasar os horários do café da manhã e almoço (PC 
CAPS) 
153 - Compra de aparelhagem para aumentar e garantir a realização de exames de 
laboratório solicitados pelos especialistas (PC Especialidades)  
154 - Compra de equipamentos modernos para fisioterapia (PC Especialidades) 
155 - Adquirir oxigênio de emergência para o centro de especialidades (PC 
Especialidades) 
156 - Que seja implantar o serviço de hidroterapia no Município visto que a piscina 
Municipal já existe (PC Especialidades) 
157 - Elaboração do Cartão Nacional de Saúde (PC Especialidades) 
158 - Melhorar o atendimento ao usuário iria através da comunicação (PC 
Especialidades). 
 

 



Moção/Aplausos 
 

- Moção de Elogio às Equipes da Unidade de Saúde da Família do Suarão (PC 
Suarão); = APROVADA 
- Moção de Aplausos aos funcionários que compõem  a Equipe de Saúde de Família 
do Coronel (PC Coronel); = APROVADA 
- Aplausos e reconhecimento para: - Programa CUIDAR que tem atendimentos 
ótimos e profissionais dedicados e competentes (PC CUIDAR); = APROVADA 
- Aplausos para Rosa Moretti, Tatiana de Ângelo e outros profissionais dedicados 
da saúde (OS CUIDAR); = APROVADA  
- Aplausos para o pessoal da Educação e área de inclusão da Educação (PC 
CUIDAR); = APROVADA  
- Aplausos para Cristina Aparecida Pires – Líder do grupo de mães de crianças 
autistas/CAPS-I (PC CUIDAR); = APROVADA  
- Aplausos e reconhecimento aos serviços e servidores do CINI (PC CUIDAR); = 
APROVADA  
- Aplausos para Drª Klenia, Dr Alexandre, Drª Tábita (PC CUIDAR); = APROVADA  
- Moção de aplausos para auxiliar de enfermagem Jéssica Lara de Oliveira na USF 
Belas Artes, por atender os diabéticos da região (PC PROMEDI); = APROVADA  
- Moção de Aplausos à atual Equipe do CAPS (PC CAPS); = APROVADA  
- Moção de aplausos para a Equipe do CINI, para a Drª Iloma, Drª Kátia (PC CINI); = 
APROVADA  
- Moção de aplausos a todos os funcionários da USF Savoy (PC Savoy); = 
APROVADA  
- Moção de aplausos à enfermeira Eliane Cordeiro Carneiro, lotada na USF Oásis 
(Grupo de Delegados da 10ª Conferência Municipal de Saúde); = APROVADA  
- Moção de aplausos a todos os funcionários da Rede de Atenção Básica por 
trabalhar incansavelmente na busca da redução dos pacientes afetados pela 
epidemia de dengue do município e arredores. = APROVADA 
 

Moção de Repúdio 
 

- Moção de Repúdio ao Transporte Viana Tur (PC CAPS); = APROVADA  
- Moção de Repúdio à Secretaria de Segurança por não atender solicitação de estar 
presente durante o horário de funcionamento dos serviços (PC CINI). = APROVADA  
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ANEXO 06 
 
 

RELAÇÃO DOS DELEGADOS NATOS E ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS 
 

Rosa Maria Silva Paiva de Souza – Suplente – Cuidar  
Rosani Ribeiro – Delegado Nato – USF Savoy  
Sandro Pinho Medeiros – Titular – Cuidar/ CAPS - ad 
Sonia Ribas – Suplente - CESCRIM 
Sueli Antunes do Prado – Suplente – USF Belas Artes  
Sandra Gothardo – Delegado Nato – Programa Cuidar  
Thiago Bruno Viana Jorge – Titular – USF Coronel 
Talita Ribeiro – Titular – Cuidar  
Thais Belarmino de Souza – Delegado Nato – Câmara Municipal 
Tatiana de Angelo – Delegado Nato – Programa cuidar/ CAPS  
Tais Regiani Ferreira – Delegado Nato – USF Gaivota  
Tomas Grossi Neto – Suplente – PC Savoy 
Valeria Maria Setter Galvão – Delegado Nato – Conselho Municipal de Saúde 
Vania Izilda Leite Veronez – Titular - CESCRIM 
Viviane Selymes Assunção Santos – Titular – Cuidar  
Vania C. – Delegado Nato – USF Savoy 
Wilson Loduca – Titular – não informado o local 
Willians José de Oliveira Cruz – Delegado Nato – não informado o local 
Anesia Novais – Titular - CINI 
Angelita Pergira Costa dos Santos – Titular – USF Coronel 
Arnaldo Expedito Viera – Titular – CAPS II 
Adriana Martins Pereira Nunes – Titular – CAPS  
Adma Aparecida Monteiro da Silva – Titular – USF Suarão  
Ana Jonoefa Dos Santos – Titular – USF Guapiranga  
Airton José N de Souza – Suplente – USF Coronel  
Arlete de Matos Vela Marin – Delegado Nato – USF Gavoita  
Ana Claudia Fonseca Moura – Delegado Nato – USF Grandesp 
Alessandro Muri – Delegado Nato- USF Centro  
Adriana A. Costa – Delegado Nato – CMR 
Cassiana dos Santos Moraes – Titular – USF Savoy  
Cristina Aparecida Pires – Titular – Programa Cuidar  
Cristina Fernandes Nunes – Delegado Nato – não informado o local  
Carlos Eduardo Pedroso – Titular – CAPS II 
Douglas D. Junior – Suplente – PC Guapiranga  
Edson Luiz Bello Vissentini – Delegado Nato - CRAS 
Eurides Pereira – Titular – USF Grandesp  



Elisabete Krajner – Delegado Nato – Programa Cuidar  
Elza Perez – Suplente – CMR  
Eder Clei da Silva – Delegado Nato – USF Coronel ad.  
Eudes Alberto da Silva Vitoriano – Delegado Nato – USF Belas Artes  
Elisangela Silva de Oliveira – Delegado Nato – USF Belas Artes  
Francisco Cordeiro de Oliveira – titular – CMR 
Fabricia Sales Cavalcante – Titular –Cuidar  
Fernando Ferreira Dei Arguinoli – suplente – CAPS II 
Fernanda Lupino Miccas – Delegado Nato – PC CMR  
Fabiane Caetano dos Santos Jardim – Delegado Nato – USF Suarão 
Goher Lima Gonzalez – Titular - CINI 
Gilberto Izidoro Dias Lopes Segato – Titular - CINI 
Gilson S. Santi – Delegado Nato – não informado o local 
Gunter Haupt Filho – Suplente – USF Suarão  
Ivone do Nascimento Santos – Delegado Nato – aamavi  
Ilma Silva Bueno Romero – Titular – USF Savoy  
Irene de Melo – Titular – USF Loty  
Inaldina dos Santos – Titular – USF Suarão  
Irene Maria Silva Lara – Suplente – USF Oasis  
João Alexandre dos Santos – Suplente – PC Centro 
Juliana Rainho Elias – Delegado Nato – USF Guapiranga  
Kátia Aparecida Rasga – Titular – PC Centro 
Kelly Coelho da Silva Gomes – Titular – USF Oasis 
Luis Rodrigues – Titular – USF Grandesp 
Luci Martins Encheverria Fretes – Titular – USF Belas Artes  
Luiz Valter Lazarine Neto – Delegado Nato - Conselho 
Leonardo Salles Padovan Santos – Delegado Nato – USF Guapiranga 
Luciana Ortega Machado – Delegado Nato – USF Loty  
Melissa helena Kerssevani Tomas – Delegado Nato – Conselho de Saúde 
Marco Antonio de Andrade – Delegado Nato – Conselho de Saúde 
Mercia Maria Ramalho – Delegado Nato – Conselho de Saúde 
Maria E. Vanda – Titular - CINI 
Maria Janilene Duarte Neto – Titular – USF Savoy  
Marisete Santos Brito – Titular – USF Gaivota 
Marizete Santos Fernandes – Titular – USF Loty  
Marcelo A. Spedine – Titular – USF Gaivota 
Mônica F. Spring – Titular – USF Grandesp  
Mônica rejane Silva de Jesus – Titular – USF Oasis  
Maria Auxiliadora Di Clemente – Titular – PC Centro 
Mirian Luci Romero – Titular – USF Suarão  
Maria Isabel Souza – Titular – USF Guapiranga  
Marcia Alves dos Santos – Titular – APROMOCI  
Maria Aparecida de Jesus Chagas – Titular – USF Belas Artes  
Maria Aparecida Silva – Titular – CMR  
Maria Claudia Brito da Silva – Titular – não informado o local  
Maria Del Carmen de Souza – Titular – não informado o local  
Maria Ferreira da Cruz Filha – Suplente – USF Gaivota  
Maria do Socorro Santos Almeida – Suplente – USF Loty  
Maria Goreti Soares Aguiar – Suplente – Cuidar/ CAPS  



Maria Pitorri Voduca – Suplente – não informado o local  
Maria Zuleide Almeida – Suplente – não informado o local  
Marlene Contreira Segato – Suplente – não informado o local  
Marli Daves – Delegado Nato - USF Grandesp  
Margareth Lurdes de Barros – Delegado Nato – não informado o local 
Phaolla P . Pedro – Titular – Pc Cuidar  
Paola Pires de Azevedo Pereira – Suplente – PC CINI 
Ptricia Ramos Guerreiro Gonçalves – Delegado Nato – USF Oasis  
Roderio Aparecido Pelegrino _ Titular – USF Loty  
Romilda Vieigas Soares da Silva – Titular USF Oasis  
Rute Marta – Titular – não informado o local 
Roberto de Paula – Suplente – USF Grandesp  
Rosa Maria Gama Moretti – Delegado Nato – Cuidar 

 
 
 
 

Membros do Conselho Municipal de Saúde eleitos para a 
próxima gestão: 

 
 

Membro titular 
 

Membro suplente Representação 

José Renato C. de Oliveira 
 

Marcelo de Jesus Gestão 

Guacira Nóbrega Barbi 
 

Mauricio Rangel Torres Gestão 

Luiz Valter Lazarine Neto 
 

Melissa Helena Kersevani 
Tomas 

Trabalhadores 

Willians José de O. Cruz 
 

Marco Antônio de Andrade 
 

Trabalhadores 

Cristina Fernandes Nunes 
 

 Trabalhadores 

Mércia Maria Ramalho 
 

 Usuários 

Clotilde Bernando Serani 
 

 Marly Gonçalves Baptista  Usuários 

Vera Lucia C. Dos Santos 
 

Valtervino dos Santos Usuários 

Iara Aparecida J. de 
Oliveira 

Maria Helena  Usuários 

Izabel Gomes Solani 
 

Andréia Alves Simões Usuários 

Plínio Motta D' Agostinho  
 

Ettieni M.de Carvalho  Usuários 

Tatiana Savan   
 

Ariane Rodrigues  Prestador de 
serviço 

 


