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

2013 2 

São Sebastião, 08 de abril de 2013. 3 

_____________________________________________________________________________________ 4 
Ordem do Dia:  5 

01) Definições de Estratégias para o início dos trabalhos da 6ª Conferência Municipal de Saúde 6 

2012: 7 

Dr. Antonio informou que o Conselho Estadual de Saúde disponibilizou o informativo sobre as novas 8 

técnicas para organização de conferências municipais. Sra. Marcia informou que não houve mudanças 9 
significativas no referido documento. Sr. Carlos Aymar sugeriu que um dos eixos temáticos a ser 10 

trabalhado poderá ser referente a Aplicação do SUS no Município com a verificação, por meio de pesquisa, 11 
sobre a percepção que o usuário tem do serviço SUS. Dr. Antonio sugeriu que a formação dos 12 

Conselhos Gestores de Unidades também seja um dos eixos temáticos. Como sugestão do terceiro eixo, a 13 
Dra. Marcia sugeriu que seja trabalhada a questão da Violência e Dependência Química. Sra. Rita de 14 

Cássia sugeriu que, primeiramente seja definida a data para realização do evento, ficando definida a data 15 

para abertura da Conferência para o dia 08/11/13(a noite) e dia da Conferência para o dia 09/11/13 (dia 16 

todo). Em seguida, ficou definido que serão realizadas 06 Pré-Conferências, sendo 03 na Costa Sul - Barra 17 

do Sahy (abrangendo até Boracéia); Boiçucanga (abrangendo até Camburi); Maresias (abrangendo de 18 

Toque Toque até Maresias); 01 no Centro - Topolândia (abrangendo do Guaecá até São Franscisco); 02 19 
na Costa Norte - Enseada (abrangendo da Cigarras até o Canto do Mar) e Jaraguá. O período de 20 

realização das Pré Conferências ficou definido para os meses de Agosto, Setembro e Outubro, sendo 21 

realizadas duas Prés Conferências por mês, seguindo a seguinte ordem: Agosto (Barra do Sahy e 22 
Jaraguá), Setembro (Boiçucanga e Enseada) e Outubro (Maresias e Topolândia). Locais Previstos: Barra 23 

do Sahy a definir / Boiçucanga no CRAS de Boiçucanga (tem de contatar a SETRADH) / Maresias talvez a 24 

Associação de Moradores / Topolândia no CRAS da Topolândia (tem de contatar a SETRADH) / Enseada 25 

na Administração Regional (tem de contatar)/Jaraguá no Centro Comunitário do Jaraguá (tem de contatar 26 
o Fundo Social de Solidariedade). Sra. Rita sugeriu agendar as Pré Conferências, preferencialmente, nos 27 

dias de terças, quartas e quintas feiras, no período noturno, aproximadamente, das 19 às 21 horas. Sr. 28 

Carlos Aymar considerou que é preciso estabelecer os primeiros contatos ou abordagens de 29 

conscientização para participação e envolvimento da comunidade ao evento. Solicitou que seja elaborado 30 
um documento informativo com formatação simples para realização da mobilização inicial. Sra. Ana Maria 31 

informou que fará contato com as entidades já cadastradas no COMUS para apresentarem manifestação 32 

de interesse em participar do processo eleitoral que acontecerá junto com a Conferência Municipal de 33 
Saúde. Sra. Marcia solicitou ao Dr. Antonio agilidade na confecção dos adesivos informativos da 34 

OUVIDORIA para serem fixados nas unidades de Saúde para conhecimento da população. Dr. Antonio 35 

informou que o COMUS não obteve nenhuma resposta referente à solicitação efetuada sobre a última 36 
Conferência, informou que reiterará os ofícios. Sra. Rita de Cássia sugeriu marcar uma reunião com todas 37 

as Assistentes Sociais para participação e apoio à organização da Conferência. Sra. Marcia sugeriu 38 

convidar o Jornal Imprensa Livre, objetivando preparar uma matéria de divulgação sobre a Conferência 39 

Municipal, bem como sobre o processo eleitoral que será realizado também este ano. Todas as sugestões 40 
foram acatadas por unanimidade pelos membros presentes. Data da próxima reunião ficou definida para 41 

o dia 22/04/13, às 15 horas.  Nada mais havendo a considerar, encerrou-se a reunião. Ata elaborada por 42 

Ana Maria Assis Leite dos Santos, responsável Administrativa do COMUS.  43 
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