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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE 2013 2 

São Sebastião, 26 de julho de 2013. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia:  5 

01) Definições quanto à Organização e Divulgação da 6ª conferência Municipal de Saúde: 6 

Dr. Antonio iniciou a reunião agradecendo a presença do Sr. José Américo - diretor do 7 

Departamento de Comunicação. Explicou como funciona a Conferência Municipal de Saúde ao e 8 

disse que ela será realizada no final deste ano, com data a ser definida. Informou que já foram 9 

escolhidos dois eixos temáticos, sendo um Controle Social            10 

e o outro a Questão da Violência e Dependência Química, o terceiro eixo ficou de 11 

responsabilidade do Sr. Carlos Aymar quanto a coleta de informações nas Unidades, objetivando 12 

extrair um tema para o eixo, porém por motivo de saúde ele se afastou, ficando de 13 

responsabilidade da Comissão a decisão por outro eixo temático. Informou que precisam definir 14 

esses eixos para elaboração do Decreto Municipal. Dr. Antonio disse que as datas estão 15 

prejudicadas devido à falta de retornos da Secretaria da Educação e Secretaria de Cultura e 16 

Turismo referente às escolas e ao Teatro Municipal, porém ficou de conversar com a Secretária 17 

professora Ângela e Secretária Maria Anita. Sr. José Américo se colocou a disposição para 18 

ajudar na divulgação no site da Prefeitura, nas rádios locais, jornais, faixas bem como na 19 

preparação de material para ser distribuído nas escolas e para população e assim que as datas 20 

estiverem definidas poderá ser repassada a jornalista Valéria que estará à disposição da 21 

Secretaria da Saúde. Sugeriu ainda como terceiro eixo temático o tema Medicina Preventiva. Dr. 22 

Antonio ficou de analisar está sugestão junto com a Comissão Organizadora da 6ª Conferência.  23 

Nada mais havendo a considerar, encerrou-se a reunião. 24 

 25 

Ata elaborada por                              Mirane Souza de Freitas.  26 
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Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 29 
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