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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS 1 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 2 

São Sebastião, 04 de agosto de 2009, às 10h10min 3 

_____________________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

01) Discussão para escolha do Tema da Conferência Municipal da Saúde e eixos temáticos 6 

1.a) Acordado entre os presentes que o tema da Conferência será: “Saúde e Meio-Ambiente: 7 

Responsabilidade e Desafio para Todos”, devendo ser trabalhado em 04 (quatro) eixos temáticos: 8 

1.a.1) Auto-Educação: “Estilo e Projeto de Vida” – O próprio individuo deve ser cônscio de 9 

suas responsabilidades para com a própria saúde, sendo ele o maior interessado nos 10 

cuidados para tê-la e mantê-la, começando pelas suas escolhas e hábitos de sua 11 

vivência. 12 

1.a.2) Meio-Ambiente: “Você e o Meio: Cuidados com o seu território” – O que pode ser feito 13 

individualmente junto ao espaço em que se vive a fim de evitar fatores que afetem a 14 

saúde dos que nele habitam, buscando melhor qualidade de vida. 15 

1.a.3) Serviços e Organização: “Responsabilidade Compartilhada” – O que é e como funciona 16 

a rede, a importância da participação de todos para a melhoria na qualidade do serviço 17 

prestado através da democratização participativa para o alcance do bem comum. 18 

1.a.4) Tecnologias de Comunicação – A importância do fluxo das informações pertinentes ao 19 

setor, como e porque fazer, benefícios e melhorias agregadas aos profissionais da área, 20 

contribuições à comunidade através da acessibilidade aos dados. 21 

02) Assuntos gerais: 22 

2.a) Definidas as datas e locais para realizações das Pré-Conferências conforme segue: 23 

• 19/10/2009 – 19:00h - Costa Norte – Centro Comunitário do Jaraguá. 24 

• 21/10/2009 – 19:00h – Costa Sul – CRAS Boiçucanga. 25 

• 23/10/2009 – 19:00h – Centro – CRAS Topolândia. 26 

2.b) Concordado quanto ao envolvimento das Assistentes Sociais da Saúde na coordenação das 27 

atividades junto à comunidade através das respectivas Unidades de Saúde, para as quais haverá um 28 

cronograma de reuniões a serem realizadas nos meses de Agosto e Setembro, onde serão 29 

trabalhados os conteúdos temáticos propostos, a sistemática de funcionamento do evento e o 30 

procedimento eleitoral de Conselheiros Municipais de Saúde – Sociedade Civil para a Conferência 31 

Municipal de Saúde. 32 

3.b) Pré-agendada a data de 20 e 21/11/2009 para a realização da Conferência Municipal de Saúde, 33 

devendo a abertura ser realizada no dia 20 à noite para melhor aproveitamento de tempo na execução 34 

dos trabalhos no dia 21. 35 

4.b) Face ao exposto ficou acordado entre os presentes que haverá uma próxima reunião em 36 

11/09/2009, para retorno quanto à concordância das datas pré-estabelecidas pelo Sr. Secretário de 37 

Saúde, e continuidade no desenvolvimento do cronograma de providências necessárias à realização 38 

do evento. 39 

Nada mais havendo a considerar, a reunião encerrou-se Às 15h30 minutos. 40 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 41 

Maria Aparecida Pinheiro Piedade  

Dr. Ubirajara do Nascimento  

Rita de Cássia Simioni  

Carlos Cipullo Aymar  

Isabela Cristine Pacola  
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