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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE 2013 2 

São Sebastião, 23 de maio de 2013. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia:  5 

1- Definições sobre a organização da 6ª Conferência Municipal de Saúde: 6 

1.2- Apresentação do Conselheiro Guilherme Seixas Santana de Lima – segmento Usuários à 7 

Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal.  8 

1.3- Informações sobre os Ofícios enviados, conforme combinado em reunião anterior, para a 9 

Secretaria das Administrações Regionais - SEADRE, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 10 

Humano - SETRADH e  Secretaria de Cultura - SECTUR, pendente apenas o retorno da 11 

SECTUR. Dr. Antonio sugeriu que a Sra. Mirane entre em contato para cobrar posicionamento. 12 

O Sr. Pérsio, Secretário Municipal das Administrações Regionais – SEADRE informou que 13 

encontra-se disponível o espaço da Regional Costa Norte. A Sra. Roseli – Secretária Municipal 14 

do Trabalho e Desenvolvimento Humano sugeriu que as Pré Conferências sejam realizadas em 15 

EMEI’s ou Creches Municipais, visto que o espaço físico é mais apropriado, dispondo de 16 

cobertura ampla na área externa e cadeiras para acomodação. Dr. Antonio considerou a 17 

proposta interessante, uma vez que o espaço de salas de aula pode ser utilizado para realização 18 

de oficinas com a discussão de Eixos Temáticos, e complementou que já solicitou, por meio de 19 

ofício á Secretaria da Educação, informações de em que Bairros se localizam as Creches, e 20 

quais têm estrutura adequada para recepcionar uma Pré Conferência. Sr. Carlos Aymar achou 21 

interessante esta proposta, porque as crianças e os pais que integram a comunidade escolar têm 22 

que passar pela Unidade de Saúde, estando eles também ligados ao Programa Bolsa Família, ao 23 

Programa Viva Leite, de atuação multidisciplinar entre as Secretarias da Saúde e Educação. Sra. 24 

Márcia sugeriu a realização de oficinas preparatórias para sensibilização e conscientização da 25 

população antes das Pré-Conferências, para que sua participação seja maior, evitando que o 26 

público seja composto somente por pessoas técnicas. Ante a questão de quem se encarregaria 27 

de organizar as oficinas e aplicar as dinâmicas de trabalho, a Dra. Márcia e o Conselheiro 28 

Guilherme assumiram a responsabilidade de organizar e conduzir as oficinas preparatórias, pois 29 

ambos são psicólogos e gostam deste tipo de interação de grupo. 30 

1.4- Sr. Carlos informou que compareceu na reunião de Enfermeiros do PSF realizada no dia 10 31 

de maio/13, e considerou muito boa a receptividade do grupo à proposta apresentada. Aproveitou 32 

a oportunidade para esclarecer aos enfermeiros como será a abordagem em cada Unidade de 33 

Saúde, contando com levantamento que servirá de base para a emissão de relatório sucinto, e 34 

ressaltou a importância de participação efetiva dos Coordenadores de Unidades nas Pré 35 

Conferências e na formação dos Conselhos Gestores de Unidades. Detalhou que o CGU não é 36 

um órgão fiscalizador, e sim parceiro para um bom desenvolvimento dos trabalhos das Unidades 37 

de Saúde. Dr. Antonio esclareceu que devemos ser cautelosos na metodologia de coleta de 38 

informação junto ao usuário, uma vez que sua opinião pode variar conforme seu estado de 39 

humor, conforme ele está perante a sociedade (exemplo: o desemprego, quando ele não está 40 

bem ele relaciona que tudo está ruim e não consegue ver o lado bom na área da Saúde Pública 41 

que existe). 42 

1.5- Sr. Carlos Aymar pediu a opinião dos membros presentes para a articulação de uma rede 43 

de divulgação dos trabalhos de organização e realização das Pré Conferências e da Conferência 44 

Municipal, que pode utilizar como plataforma de apoio a rede social Facebook, com o tema 45 

“Estamos Construído o Sistema Único de Saúde (SUS) em nosso Município!”, gerando uma 46 

corrente de informações, que orientarão os trabalhos preparatórios e ao mesmo tempo dá aos 47 
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membros da Rede a oportunidade de participação real no evento desde sua gestação até a 48 

finalização da Conferência, com a documentação das resoluções tiradas durante os trabalhos, 49 

em Novembro. Acrescentou que seria um grupo selecionado, contando com os Enfermeiros da 50 

rede Municipal de Saúde, Membros do Conselho, funcionários ligados na área da Saúde e 51 

entrada de outros participantes somente com indicações de pessoas que estão no grupo. Dr. 52 

Antonio concordou, porém alertou quanto aos riscos que poderão ocorrer, devido à velocidade 53 

de informações na rede social e também quanto ao cuidado de esclarecimentos que o grupo 54 

dispor, deixando claro que a criação do Grupo no Facebook é de trabalho, no intuito de promover 55 

interações, sugestões e esclarecimentos referente às Pré Conferências e da Conferência 56 

Municipal; o moderador deverá ter o cuidado de não permitir denúncias e agressões pessoais, 57 

deixando bem claro que esse Grupo não substitui o Conselho Municipal de Saúde e nem a 58 

Ouvidoria da Saúde. Sr. Carlos Aymar se dispôs a ser o moderador do grupo no Facebook. Sra. 59 

Márcia também concordou com a criação do grupo disse que é uma ferramenta que vai dar 60 

certo, porque é um Grupo Fechado de pessoas selecionadas. Sr. Guilherme Seixas se dispõe 61 

em ajudar. Sr. Carlos Aymar informou que a partir do mês de junho irá as Unidades do PSF 62 

conversar com as Enfermeiras responsáveis, referente às Pré Conferências. Sr. Guilherme 63 

Seixas se comprometeu em acompanhar os trabalhos do Sr. Carlos Aymar. Sra. Márcia solicitou 64 

agendar o equipamento de Data Show para a realização das Oficinas de sensibilização, que 65 

deverá ocorrer uma hora antes das Pré Conferências. Sr. Guilherme sugeriu que as oficinas 66 

sejam realizadas nas Creches, na abordagem aos pais na saída das crianças, se dispondo a ficar 67 

com as crianças em atividades educativas, enquanto os pais ficam nas oficinas de sensibilização 68 

com Sra. Márcia. Dr. Antonio pediu ao Sr. Carlos o cronograma das visitas as Unidades do 69 

PSFs, a fim de agendamento de carro. Também pediu sugestões para a formatação do Decreto 70 

Municipal da Conferência, questionando se já podia se elaborado e enviado ao Sr. Prefeito para 71 

assinatura. Sr. Carlos Aymar pediu para segurar a elaboração do Decreto, pois para fechar os 72 

Eixos Temáticos depende da coleta de informações junto as Enfermeiras do PSF.  73 

1.6- A Comissão deliberou aguardar o retorno de todos os documentos enviados às Secretarias 74 

Municipais, o estudo de como serão as Oficinas de Sensibilização, bem como a definição do 75 

terceiro Eixo Temático, que deve ocorrer em reunião do COMVIV em 04/06/13 contando com a 76 

presença do Presidente e Vice do COMUS, respectivamente Dr. Antonio e Sra. Márcia. A 77 

próxima reunião da Comissão será agendada em data a ser definida entre os membros e 78 

informada oportunamente, pela Sra. Mirane, por e-mail. 79 

Nada mais havendo a considerar, encerrou-se a reunião.  80 

1.7- Encaminhamentos da elaboração das Pré Conferências 81 

 82 

Ata elaborada por                              Mirane Souza de Freitas.  83 
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