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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE 2 

Data: 18/09/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata, com a 4 

participação dos seguintes convidados: Angélica Oliveira Costa, Fernanda Carolina S. L. Paluri 5 

Cunha, Giuliana Zen Petisco Del Porto e Isilda Aparecida de Rezende Giudice.  6 

Ordem do dia: 7 

1- Definição sobre o número de Pré-Conferências: Em comum acordo os participantes 8 

entenderam que 6 audiências seria um bom número, considerando a geografia do município e o 9 

tempo disponível para execução; sendo 3 na Costa Sul e 3 na região Centro-Costa Norte. 10 

2- Locais das Pré-Conferências: Após estudar as opções, considerar quanto cada comunidade 11 

teria que se deslocar e onde teria estrutura para receber o evento, decidiu-se pelos seguintes 12 

bairros: Barra do Uma, Camburi, Maresias, Topolândia, Pontal da Cruz e Enseada. 13 

3- Datas: Em seguida foram fechadas as datas das Pré-Conferências e da Conferência; 14 

considerando que a temporada começa mais cedo na Costa Sul do município, as audiências 15 

começarão por esta região para que o comparecimento dos munícipes não seja afetado, assim 16 

Camburi receberá a 1ª em 16/10/2018, seguido por Barra do Una em 30/10/2018, Maresias em 17 

06/11/2018, Enseada em 27/11/2018, Porto Grande em 04/12/2018 e finalmente Topolândia em 18 

18/12/2018. A data da Conferência Municipal de Saúde será em 21 e 22/03/2019.  19 

4- Metodologia: O primeiro ponto discutido foi a divulgação, começando por oficiar a Fundação 20 

de Saúde Pública de São Sebastião para que no próximo dia 21, durante a reunião da 21 

Enfermagem, o tema seja amplamente debatido com o intuito de posteriormente orientar todos os 22 

Agentes Comunitários de Saúde que multiplicarão a informação em sua comunidade. Sr. 23 

Magiolino solicitou o apoio do Departamento de Comunicação da Prefeitura para fazer a 24 

divulgação também. Outro nicho que deve ser abrangido são as Sociedades Amigos de Bairro, 25 

Escolas, Igrejas. Também se falou em logística e apoio às equipes (transporte, café, água, 26 

equipamentos). 27 

5- Sub-temas: Os sub-temas ficaram definidos em – I) Direitos e deveres dos usuários do 28 

SUS(consultas, tratamentos, judicialização e absenteísmo) e II) Violência/Suicídio. 29 

6- Encaminhamentos: Os membros presentes deliberaram pelos seguintes encaminhamentos: 30 

a- Enviar ofício COMUS para a Fundação; objetivando a multiplicação com relação à divulgação 31 

das pré-conferências;  32 

b- Enviar ofício para o setor de Planejamento da SESAU; objetivando o material gráfico para 33 

divulgação do referido evento; 34 

c- Enviar ofício para a SESAU disponibilizando a cópia da 1ª reunião da Comissão Organizadora 35 

da 7ª CMS; objetivando o apoio e agilidade de ações dos órgãos internos da SESAU e Prefeitura, 36 

bem como órgãos externos à Prefeitura; 37 

d- Enviar ofício ao Setor Administrativo da SESAU, objetivando o planejamento financeiro para 38 

realização das pré-conferências e Conferência; 39 

e- Enviar ofício ao Prefeito informando a realização do evento; 40 

f- Enviar ofício ao Departamento de Comunicação, objetivando a divulgação do referido evento; 41 

g- Efetuar convites aos técnicos da SESAU para participação das reuniões da Comissão em 42 

pauta. 43 

7- Data para a próxima reunião: Ficou acordada a data do próximo encontro para o dia 27/09/18, 44 

às 14 horas, sala de reuniões do COMUS. 45 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 46 

presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos  47 

São Sebastião, 18 de Setembro de 2018. 48 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 49 

Membros 

Bruno César Silva Santos  
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Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  
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