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ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE 2 

Data: 19/10/18, 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: Alitéia Nishikawa, Daniela dos Santos Chagas, Giuliana 5 

Zen Petisco Del Porto, Izabelle Crhistina de O. Gonçalves, Carlos Eduardo Craveiro, Angélica 6 

Oliveira Costa e Marcia Guimarães Côrrea da Silva. 7 

Ordem do dia: 8 

1- Balanço Geral da Pré Conferência ocorrida em Camburi: Os membros presentes puderam  9 

observar que não houve quórum esperado para a referida Pré conferência realizada na Costa Sul, 10 

bairro Camburi, ocorrida no dia 16/10/18. Por unanimidade, admitiram que a divulgação foi 11 

deficiente e que uma força tarefa deveria ser implantada pelo COMUS, Secretaria da Saúde e 12 

fundação de Saúde, no intuito de sensibilizar funcionários, usuários do SUS, bem como outras 13 

Secretarias além da Secretaria de Educação. Consideraram que a união de forças fará a 14 

diferença, somada ao empenho de cada participante técnico envolvido no processo de realização 15 

para que essas etapas da Conferências sejam frutíferas.  16 

2- Eixos Temáticos: Sra. Márcia colocou a necessidade do Município em trabalhar o Eixo 17 

Violência/Suicídio nas Pré Conferências e Conferência. Argumentou que o Município tem essa 18 

prerrogativa e esta poderá ser utilizada. Sugestão acatada pelos membros presentes.  19 

3- Coordenação da 7ª Conferência Municipal de Saúde: Sra. Marcia se candidatou para ser a 20 

coordenadora geral da 7ª Conferência Municipal, sendo aprovada pelos membros presentes.  21 

4- Dinâmica de Apresentação das Pré Conferências: Os membros presentes deliberaram pela 22 

Apresentação Geral dos Quatro Eixos da Pré Conferência reunindo um só grupo, para elaboração 23 

e organização das propostas. Sugestão acatada pelos membros presentes. 24 

5- Propostas para a próxima Pré Conferência a ser realizada em Barra do Una, no dia 25 

30/10/18: Por unanimidade, os membros presentes decidiram pela divulgação por meio da rádio 26 

local (Morada), rádio Costa Sul (Fala Dolores), site da Prefeitura Municipal , carro do som, faixas, 27 

cartazes, filipetas, Contato com CRASS Boiçucanga e Associações de Bairros.  28 

6- Transporte: Sra. Ana Maria sugeriu fixar o horário de concentração do transporte às 16h e 29 

30m com saída pontual às 17 horas. Sugestão acatada pelos membros presentes  30 

7- Outros Encaminhamentos:  31 

a- Sr. Carlos Eduardo informou que a distribuição do material gráfico (cartazes e filipetas), na 32 

Costa Sul, poderá ser efetuada pela Fundação de Saúde. Sra. Ana Maria informou que fez 33 

contato com Sociedade Amigos de Bairro do Una e que eles manifestaram total apoio com relação 34 

à divulgação. Em seguida solicitou ao Sr. Carlos Eduardo o envio do material gráfico para a 35 

SABU.  36 

b- Sra. Aliteia sugeriu que a Fundação repense a questão motivacional para participação dos 37 

funcionários das Unidades de Saúde.  38 

c- Sra. Marcia ficará responsável pelo contato com a Rádio Comunitária de Boiçucanga – 39 

Programa Fala Dolores para divulgação e solicitou que levássemos cartazes de divulgação da 40 

Ouvidoria para as Pré Conferências. Sra. Ana Maria disse que solicitará ao Dr. Jefferson.  41 

d- Slogan Acessível para chamada das Pré Conferências de Saúde: Sra. Giuliana sugeriu a 42 

seguinte chamada para divulgação nas redes sociais e outros: “Transforme sua reclamação em 43 

sugestão para melhorar o serviço de saúde do Município! Venha participar, Traga um 44 

amigo, traga um  vizinho, é pata todos!” 45 

e- Sra. Ana Maria providenciará, juntamente com a Tereza Carmela contato por meio de e-mail e 46 

telefone com a unidades escolares, Associações de bairros e CRASS de Boiçucanga. 47 

f- Sra. Izabelle (FSPSS) informou que no dia 26/10/18 haverá reunião com os enfermeiros e 48 

aproveitará o momento para reforçar a questão da conscientização sobre a importância de 49 

participação em todos os segmentos. Sra. Marcia aproveitará o momento e fará uma breve 50 

explanação sobre as Pré e Conferência de Saúde. 51 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 52 
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presentes. Ata elaborada por Bruno Cesar Silva Santos.  53 

São Sebastião, 19 de outubro de 2018. 54 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 55 

Membros 

Bruno César Silva Santos 
 

 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  
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