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Rumo à X Conferência Municipal de Saúde de Campinas: participação social 

para garantir a construção do SUS 

  

A Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Saúde considera que 

este próximo momento maior de nossa participação e controle social do 

Sistema Único de Saúde, que são as Conferências – Municipal, Estadual e 

Nacional – de Saúde, pode cumprir papel decisivo no embate pela efetivação 

de nossa Saúde Pública universalizada, com qualidade e respeito à equidade. 

Acreditamos que um olhar sobre nossas nove Conferências Municipais 

anteriores mostra que podemos avançar na ampliação da participação efetiva e 

qualificada neste momento singular de participação social. De 2011 – ano de 

realização da IX Conferência Municipal de Saúde - para cá ouvimos muitas 

falas críticas à metodologia da etapa municipal daquela conferência, no sentido 

de que muitas/os delegadas/os eleitas/os nas Pré-Conferências Distritais se 

sentiram com pouco protagonismo nas plenárias finais, e que muito do que se 

debateu nas Pré-Conferências Distritais e Temáticas se perdeu antes da 

Municipal.  

Por outro lado, o conjunto de deliberações da IX Conferência Municipal de 

Saúde sequer chegou a ser publicado, e nem se transformou em nosso 

instrumento cotidiano de luta pelo Direito à Saúde e implantação concreta do 

SUS. Muitas delas sequer foram implementadas, ou o foram tardiamente, como 

a Plenária de Conselheiros. Isso também pode ser um sintoma de um processo 

de elaboração de nossas resoluções que deva ser modificado, tornando tais 

deliberações mais concisas e objetivas, facilitando também o monitoramento de 

sua aplicação pela gestão. 

É necessário também buscarmos uma forma de utilizarmos um tempo menor 

para a discussão e aprovação do Regimento Interno da Conferência, através 

de uma aprovação preliminar nas Pré-Conferências.  

Estas são as primeiras propostas que construímos em nosso diálogo sobre a 

organização da X Conferência Municipal de Saúde: 

Tema da Conferência: buscar a referência temática nacional, com a 

possibilidade de um sub-tema municipal. 

Regimento Interno: pode ser aprovada uma primeira proposta inicial pelo 

Conselho Municipal de Saúde, a ser referendada nas Pré-Conferências 

Distritais, que serão as que elegerão delegadas e delegados. Na Plenária 

Inicial da X Conferência apenas se discutiriam os destaques oriundos das Pré-

Conferências Distritais.  
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Metodologia:  

Deve ser estabelecido um número máximo de propostas a serem aprovadas 

por eixo de discussão, em cada Pré-Conferência Distrital. 

Todas/os as/os delegadas e os delegados serão legitimadas/os nas Pré-

Conferências Distritais, em número e critérios a serem fixados pelo Conselho 

Municipal de Saúde, garantindo-se a proporcionalidade populacional entre os 

Distritos, e a representação tripartite, com 50% de delegadas/os usuárias/os, 

25% de delegadas/os trabalhadores, e 25% de delegadas/os gestores e 

prestadores.  

As Pré-Conferências Temáticas não elegerão delegadas e delegados mas 

poderão aprovar propostas que serão submetidas à Etapa Municipal. 

Tanto nas Pré-Conferências Distritais quanto nas Temáticas, além da 

aprovação de propostas – com número limitado – serão eleitas/os relatoras/es 

que serão responsáveis pela apresentação de tais deliberações na etapa 

municipal. E na Etapa Municipal, ao invés de Grupos de Discussão, todas/os 

as/os delegadas/os poderão participar da discussão de todos os Relatórios das 

Pré-Conferências. 

Propomos que estas propostas iniciais sejam encaminhadas aos Conselhos 

Locais e Distritais de Saúde e que na Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

de Saúde de 25/02/2015 possamos aprovar nosso processo de realização da X 

Conferência Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


