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Moção nº 22 – À 15ª Conferência Nacional de Saúde 

Assinaturas: 22 (foi apresentado no dia 22, onde o mínimo eram 18 assinaturas). 

Validação: SIM 

 

A 10º Conferência Municipal de Saúde de Campinas vem a público denunciar o processo de execução da 

Etapa Regional Campinas e da 7ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo pelo que segue: 1- 

Dispendioso gasto público em quatro dias de hospedagem em resort hotel com horas de lacuna na 

programação e apenas dois dias de efetivos trabalhos, explicitando a disposição do CES em desmobilizar 

a participação social. 2- O processo de consulta pública do Regimento Interno da Conferência (e etapas 

regionais) homologado apenas pelo Conselho Estadual por meio de decreto feriu os princípios do 

Controle Social ao não submetê-lo à aprovação do Pleno. 3- O Conselho Estadual, durante a condução 

da plenária final da 7ª Conferência Estadual de Saúde, agiu de forma arbitrária contrariando o 

Regimento Interno. 4 - Propostas oriundas dos grupos de discussão não foram submetidas à aprovação 

do pleno final, outorgando aos delegados apenas o papel de ouvintes, tirando-lhes o poder deliberativo. 

5 - A organização não primou pela qualificação dos delegados segundo os segmentos (havia delegados 

trabalhadores em vagas de gestores, trabalhadores em vagas de usuários. Inúmeras denúncias de 

irregularidades foram ignoradas ou não foram apuradas). 6- Houve ingerência do Conselho Estadual de 

Saúde sobre a eleição dos delegados, desrespeitando e interferindo diretamente contra a autonomia de 

cada segmento. 7- Houve desrespeito ao resultado final das eleições da Etapa Regional onde uma 

candidata em 11º lugar na eleição regional foi indicada como titular para a 15º Conferência Nacional. 

Por fim, ressaltamos que a condução dos representantes do CES for arbitrária, desrespeitosa e, por 

diversas vezes, induziram votações de acordo com seus próprios interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


