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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Município: Pouso Novo 

1.2 Atos normativos da V Conferência Municipal de Saúde: Decreto nº 333, de 29 de março de 

2019; Portaria nº 034/2019, de 08 de abril de 2019, Regimento e Regulamento. 

1.3 Coordenadoria/Região de Saúde: 16ª 

1.4  Endereço da Prefeitura: Rua Domingos Bonacina, 125, Centro, Pouso Novo/RS. CEP 

95.945-000 

1.5 Endereço da Secretaria Municipal da Saúde: Rua Bento Gonçalves, 263, Centro, Pouso 

Novo/RS. CEP 95.945-000 

1.6 Telefone: (51) 3775-1013 ou (51) 3775-1020 

1.7 E-mail: saude@pousonovo.rs.gov.br 

1.8 Código do IBGE: 431513 

1.9 Prefeito Municipal: Aloisio Brock 

1.10 Secretário Municipal do Trabalho, Habitação, Saúde e Assistência Social: Jacir Gonçalves 

Seibel 

1.11 Presidente do Conselho Municipal de Saúde: Marcia Santos da Fonseca 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 

 A Conferência de Saúde é um espaço democrático previsto na Lei nº 8.142/90, e em seu  

cumprimento, a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação, Saúde e Assistência Social 

juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, vem apresentar o Relatório Consolidado da V 

Conferência Municipal de Saúde do município de Pouso Novo, ocorrida no dia 09 de abril de 2019, 

às 13h30, no Salão Comunitário da Sede, que contou com a presença de 79 (setenta e nove) 

participantes dos vários segmentos sociais. 

 

Em reunião do Conselho Municipal de Saúde ocorrida no mês de março de 2019, foram 

eleitos os membros para comporem a Comissão Organizadora, com posterior designação dos 

mesmos pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 034/2019, a qual providenciou a estrutura 

necessária para a realização da V Conferência Municipal de Saúde. 

 

 Cabe destacar que, a Conferência de Saúde é uma instância de Controle Social, com espaço 

para manifestações, onde se orienta, discute e decide as diretrizes e propostas para a elaboração e 

execução dos Planos de Saúde em cada esfera de Governo, além de significar um compromisso do 

gestor público com os necessários avanços do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

 Na Etapa Municipal, com participação aberta a todos, com direito a voz e voto, foi analisada 

a situação de saúde e as prioridades locais de saúde, com destaque no presente Relatório, conforme 

metodologia prevista pela 16ª Conferência Nacional de Saúde (=8ª+8). 
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3. RESUMO DOS TEMAS 

 

 

A palestrante convidada Eliana Fernandes Cattoi, Psicóloga e Secretária Executiva do 

Conselho Municipal de Saúde de Lajeado, discorreu sobre o tema “Participação e Controle 

Social: Conselhos e Conferências”, seguida pela palestrante Cássia Regina Gotler Medeiros, 

Enfermeira, Especialista, Mestre e Doutora em Enfermagem, Professora e Servidora da 

Secretaria Estadual de Saúde que abordou o tema “Saúde e Democracia: Consolidação do 

SUS”.  

 

Encerradas as palestras, os participantes da V Conferência foram divididos em 3 (três) 

grupos, por eixos temáticos: EIXO I – Saúde como Direito; EIXO II – Consolidação dos 

Princípios do SUS e EIXO III – Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS. 
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4. PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA FINAL DA V CONFERÊNCIA 

4.1 

TEMA CENTRAL DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E 

CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS 

Diretriz Saúde abrange o direito a um sistema político que respeite a livre 

opinião, a livre possibilidade de organização e autodeterminação de 

um povo, e que não esteja todo tempo submetido ao medo da 

violência, daquela violência resultante da miséria, e que resulta no 

roubo, no ataque. Que não esteja também submetido ao medo da 

violência de um governo contra o seu próprio povo, para que sejam 

mantidos interesses que não são do povo (...)". Sérgio Arouca,1986. 

 

 

PROPOSTAS 

1. Denunciar e combater a Proposta de Emenda Constitucional 

06/2019 – Contrarreforma da Previdência. 

 

 4.2  

EIXO I SAÚDE COMO DIREITO 

Diretriz Saúde é um bem-estar físico, psíquico, social, afetivo que significa 

que as pessoas e comunidades tenham mais do que ausência de 

doença, ou seja, que tenham também direito à habitação, ao trabalho, 

ao salário e aposentadoria dignos; ao ar, água e alimentos com boa 

qualidade; à educação crítica; à informação verdadeira; e ao meio 

ambiente saudável. Para garantir a saúde, é fundamental defender o 

Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto patrimônio e direito do 

povo brasileiro, pelo seu papel de proteção social a partir da 

compreensão da saúde como princípio da dignidade humana. 

 

 

PROPOSTAS 

1. Agilizar os processos de reavaliação dos registros e cadastros de 

agrotóxicos, visando à proibição de agrotóxicos perigosos e de maior 

risco à saúde e ao meio ambiente, além de: 

a) reafirmar a proibição da importação, produção e uso dos 

agrotóxicos já proibidos nos países de origem; 

b) fortalecer as fiscalizações, promovendo punições mais severas ao 

contrabando de agrotóxicos que entram no Brasil, em especial por 

zonas de fronteiras; 

c) acompanhar os trabalhadores que manuseiam estes produtos, 

efetuando monitoramento clínico e laboratorial, bem como 

conscientizando-os sobre os riscos à saúde provenientes de 

agrotóxicos e sobre a forma correta de utilização (uso de EPIs e etc.); 
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d) garantir que as intoxicações por agrotóxicos sejam notificadas e 

promover mais pesquisas acerca dos danos provenientes de seu uso; 

e) exigir o fim do financiamento público à aquisição de agrotóxicos, 

proibindo seu subsídio e a exigência de utilização dos mesmos na 

agricultura como condição para financiamento e empréstimos rurais; 

f) obrigar que as licenças ambientais, relativas a agrotóxicos, sejam 

aprovadas pelo controle social, Conselhos de Saúde e de meio 

ambiente; 

g) manter a regra que a liberação de agrotóxicos seja feita pelos três 

entes, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, e 

Ministério da Saúde; 

h) exigir o cumprimento da legislação sobre o descarte correto das 

embalagens de agrotóxicos (logística reversa); 

i) coibir a venda de agrotóxico sem receituário de profissional 

devidamente qualificado, com a respectiva fiscalização e punição; 

j) fomentar um maior envolvimento dos conselhos de classes das 

áreas de medicina veterinária e engenharia agronômica, no que tange 

à fiscalização das atividades de prescrição de produtos agroquímicos; 

k) capacitar os profissionais de saúde em urgências/emergências 

toxicológicas e fortalecer a promoção de residências 

multiprofissionais em toxicologia; 

l) propiciar capacitação e campanhas informativas e práticas, para 

uso alternativo de agrotóxicos e pelo consumo consciente, 

fomentando a produção orgânica em grande escala. 

m) implantar programa de antídotos que contemple uma Central 

Regional para distribuição e armazenamento. 

2.Defender o Enfrentamento a Violência nas Relações de Trabalho 

com foco na prevenção dos diversos tipos de violência, canais de 

denúncia e no acompanhamento da saúde do trabalhador. 

I – Setor público: o gestor que permitir o assédio moral deverá ser 

corresponsabilizado com a perda do cargo público. 

II – Setor privado: a empresa ser penalizada com multa, com 

impedimento de participação de licitações públicas, além de arcar 

com as despesas do tratamento das sequelas do assédio. 

3. Garantir incentivos para o cultivo de alimentos orgânicos com o 

objetivo de produzir alimentos mais saudáveis para consumo próprio 

e para comercialização, incentivando e fortalecendo cooperativas, 

proporcionando a todas as pessoas o acesso a uma alimentação 

adequada e saudável. Juntamente com a promoção da alimentação 

saudável, implementar outras ações para promoção da saúde, como: 

práticas corporais e atividades físicas, mobilização da comunidade e 

práticas artísticas e culturais, fortalecendo os programas já existentes. 

 4.Defender o fortalecimento do acompanhamento domiciliar, no 

âmbito da Atenção Básica, que dê assistência ao paciente e apoie as 

famílias nas diversas patologias em que os pacientes necessitam de 

cuidados domiciliares, com ênfase na implantação de uma Política de 

Cuidados Paliativos para o Câncer. 
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4.3 

EIXO II CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SUS 

Diretriz Garantir a universalidade de acesso, integralidade de assistência, 

equidade, gratuidade através de um modelo de atenção resolutivo 

com uma gestão unificada, regionalizado e hierarquizada.   

 PROPOSTAS 

1. Ampliar e fortalecer a Política de Assistência Farmacêutica, 

garantindo o acompanhamento farmacoterapêutico e a 

disponibilidade dos medicamentos das listas padronizadas dos 

componentes básico, estratégico e especializado, com a 

transversalidade do Uso Racional dos Medicamentos. 

2.Assegurar a presença de profissionais de saúde em quantidade 

adequada e com a devida formação em cada território, de acordo com 

suas particularidades e necessidades. Na mesma linha, a Atenção 

Básica deve contemplar profissionais com formação em Medicina de 

Família e Comunidade. 

3.Garantir que haja hospital público estruturado e equipado, em cada 

região de saúde, com gestão estadual, 100% SUS, ampliando a oferta 

de leitos (AIHS e UTI), de procedimentos e exames, com fluxos de 

referência e contra referência ampliando e fortalecendo as redes de 

atenção à saúde, tendo como base as necessidades regionais. 

4.Efetivar políticas públicas em todos os níveis da Rede de Atenção à 

Saúde que garantam acesso, atenção de qualidade, humanizada e 

integral ao cidadão, considerando o princípio da equidade, 

contemplando as diversas especificidades de cada caso. 

 

4.4 

EIXO III FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O 

SUS 

Diretriz Garantir a saúde como um direito constitucional, assegurando que o 

sistema público de saúde receba os recursos financeiros suficientes 

para uma saúde universal de qualidade, segundo as necessidades da 

população. 

 PROPOSTAS 

 1. Assegurar a revogação da: 

a) Emenda Constitucional nº 86, que trata do Orçamento Impositivo, 

por retirar recursos da saúde pública; possibilitar que as emendas 

parlamentares do orçamento impositivo sejam contabilizadas como 

gasto com saúde; e retirar os 25% dos recursos do pré-sal como 

aplicação adicional ao mínimo em ações e serviços públicos de 

saúde; 

b) Emenda Constitucional nº 95, que congela o gasto primário da 

União por vinte anos. 
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2.Aumentar o financiamento de pesquisas estratégicas e o 

desenvolvimento de novas tecnologias em saúde para fortalecer o 

intercâmbio entre pesquisas científicas e políticas de saúde. 

3.Extinguir os subsídios e os empréstimos a juros subsidiados às 

indústrias multinacionais de medicamentos e as isenções fiscais à 

importação de equipamentos para o setor privado de saúde. 

4.Garantir o fim dos subsídios públicos aos Planos Privados de 

Saúde, e que os mesmos ressarçam os atendimentos dos seus 

conveniados realizados pelo SUS. 

 

4. MOÇÃO APROVADA NA PLENÁRIA FINAL DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

 

• Moção de repúdio da Emenda Constitucional 95/2016 de congelamento ao incentivo 

financeiro à Saúde por 20 (vinte) anos. 

 

6. DELEGADOS ELEITOS NA PLENÁRIA FINAL DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

 

Usuários: 

1. Teresinha Betella Barcellos 

2. Adriane Cristofoli Ulrich 

 

Suplentes: 

1. Solange Scheren 

2. Luis Fernando Ribas Lemos 

 

Trabalhadores: 

1. Suele Soares de Souza 

 

Suplente: 

1. Indiara Lucy Knebel 

 

Governo/ Prestadores: 

1. Jacir Gonçalves Seibel 

 

Suplente: 

1. Gerusa Salvi Ferreira  
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7. CONCLUSÃO 

 

A V Conferência Municipal de Saúde ocorreu de forma democrática e contou com a 

participação dos segmentos presentes no Município. Foi uma oportunidade de discutir, tirar 

dúvidas e propor novas estratégias para melhoria dos serviços do SUS a nível municipal, 

estadual e nacional. A Sociedade Civil compreendeu seu verdadeiro papel e sua importância 

nesse processo. 

 

O presente documento foi construído com base nas propostas votadas e apresentadas na 

Plenária Final, e representa de forma fidedigna o que a população pousonovense almeja para a 

saúde de Pouso Novo, culminando em 13 (treze) propostas que foram encaminhadas para a 8ª 

Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, sendo eleitos como delegados 02 (dois) 

representantes do segmento de usuários, 01 (um) dos trabalhadores e 01 (um) do 

governo/prestadores, além dos 04 (quatro) suplentes. 
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REALIZAÇÃO: Conselho Municipal de Saúde de Pouso Novo e Secretaria Municipal de Saúde 

 

Comissão Organizadora da 7ª CSL: 

Presidente da V Conferência Municipal de Saúde: Márcia Santos da Fonseca, presidente do CMS. 

Vice-presidente da V Conferência Municipal de Saúde: Jacir Gonçalves Seibel, secretário municipal 

de saúde. 

Lilia Heck Gonçalves – Coordenadora Geral 

Cristiane M. Paludo – Coordenadora Adjunta 

Adriane C. Ulrich – Secretária Geral 

Clari L. Paludo – Secretária Adjunta 

 

 

 

 


