
9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS 

CINCO PROPOSTAS MAIS VOTADAS 

 

Apresentamos nos quadros abaixo as cinco propostas mais votadas em cada eixo 

temático da Conferência.  

 

Eixo I: Saúde como Direito 

Quantidade 
de votos 

recebidos 
(UN) 

Descrição da Proposta 

44 

Garantir transporte público de qualidade e gratuito aos usuários dos 
serviços especializados de saúde (saúde mental, doenças crônicas, 
oncológicos, CEO, AME, USE, dentre outros), incluindo transporte 
adaptado aos usuários com necessidades especiais/deficiências. 
Ex.: ônibus com itinerário específico destinado aos serviços 
especializados 

31 
Implantação de centros de convivência com ações intersetoriais 
(cultura, esporte, convivência, educação em saúde e de geração de 
renda) 

25 

Abertura de concurso – se necessário criação dos cargos – para 
contratação de equipe multiprofissional (Técnicos de Enfermagem, 
Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Gerontólogo, Psicólogo, 
Psiquiatra, Nutricionista, Educador Físico, Intérprete de Libras, 
Farmacêutico, Oficineiros, Educador Social, Técnico de Farmácia, 
Guia Intérprete para surdocegos, Agentes Comunitários de Saúde, 
Médicos de Família,) que atue nos diferentes níveis de atenção à 
saúde 

17 

Implantar e fortalecer as Práticas Integrativas e Complementares e 
Educação Popular em Saúde (Lei Municipal n° 18.798 de 
21/09/2018 e Política Nacional de Educação Popular em Saúde e 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde) 

16 
Reabertura do Centro de Referência da Mulher garantindo atenção 
intersetorial 

 

Eixo II: Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Quantidade 
de votos 

recebidos 
(UN) 

Descrição da Proposta 

55 

Visando o fortalecimento da Atenção Primária, consolidar a 
Estratégia de Saúde da Família como modelo único de atenção, de 
forma a garantir o acesso e cuidado integrais à população, com 
ampliação das equipes de saúde da família, inserção de equipes de 
saúde bucal na equipe mínima, ampliação do número de equipes 
NASF (com categorias definidas de acordo com as necessidades de 
cada território), fortalecimento e qualificação do apoio matricial, 
adequação de quadro de profissionais de saúde, com contratação e 



efetivação de plano de cargos e salários para garantir vínculo e 
longitudinalidade das equipes 

46 

Implementação do CEREST Regional para a região coração com 
sede em São Carlos (processo iniciado em 2017 sem continuidade). 
Baseado na demanda levantada na Resolução 603, há necessidade 
de     implementação de novos CEREST's  Regionais no Estado de 
São Paulo. Propostas consensadas em Reunião Extraordinária da 
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
de São Carlos 

34 

Fortalecer a relação com as Universidades por meio de parcerias 
oficialmente constituídas, considerando: ações de educação 
permanente, ensino, preceptorias e residências médicas e 
multiprofissionais em saúde; compartilhar expertises para 
implementação de modelos de atenção e gestão em saúde e 
fortalecimento da APS 

17 
Retomar a gestão descentralizada no município (por região de 
saúde), com maior articulação entre os equipamentos disponíveis 
no território 

9 
Implantação do e-SUS e demais sistemas de informação para 
integração dos sistemas e fortalecimento da RAS 

9 
Implementar e fortalecer a Política Nacional de Educação Popular 
em Saúde (PNEP-SUS) e a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde 

 

Eixo III: Financiamento adequado e suficiente para o SUS 

Quantidade 
de votos 

recebidos 
(UN) 

Descrição da Proposta 

55 Revogar imediatamente a Emenda Constitucional 95 

33 Aumentar os valores da tabela SUS com base em custo- efetividade 

22 
Garantir o cumprimento da Constituição Federal de 1988 quanto aos 
recursos para financiamento do SUS, como por exemplo acabar 
com a DRU - Desvinculação de Receitas da União 

19 
Garantir o aumento do percentual de financiamento para a Atenção 
Básica nas três esferas de governo, transformando o modelo de 
atenção atual que prioriza a média e alta complexidade 

15 
Alterar a Lei Municipal nº 16.000/2012, para ampliação de vagas 
para contratação de profissionais que atendam às necessidades das 
Secretarias Municipais 

 

Eixo IV: Participação Social-Cidadania, ética, direitos e deveres, para 
emancipação do coletivo 

Quantidade 
de votos 

recebidos 
(UN) 

Descrição da Proposta 

45 
Implantação dos Conselhos Gestores Locais em todas as Unidades 
de Saúde 

39 
Promover ações de educação popular em saúde, com focos 
abrangentes tais como: direitos e deveres dos usuários, participação 
social 



26 

Investimento em canais de comunicação mais diversos e efetivos 
(como SMS, e-mail, redes sociais, etc) entre usuários e serviço de 
saúde, de maneira a diminuir absenteísmo nos agendamentos de 
saúde e potencializar a participação popular em eventos de saúde, 
como campanhas, conferências e serviços prestados pelas 
Unidades de Saúde 

25 
Exigir do poder público a implantação das propostas aprovadas nas 
Conferencias de Saúde 

17 

Garantir o cumprimento da Lei Complementar N131, de 27 de Maio 
de 2009, que trata da questão de transparência da gestão fiscal 
(Portal da Transparência) em relação aos dados da saúde. 
Mostrando com clareza o valor destinado a serviços públicos, 
privados, filantrópicos 

 
 
 

Comissão Organizadora 


