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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS 1 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 2 

São Sebastião, 11 de agosto de 2009, às 10h30min 3 

_____________________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

01) Assuntos gerais pertinentes às Pré-Conferências e Conferência Municipal de Saúde: 6 

a) Lida ata da reunião anterior e feitas as retificações necessárias, bem como 7 

aprovada por todos em sua redação final. 8 

b) Solicitada a alteração da data de realização da Conferência Municipal de Saúde 9 

de 13 e 14/11/2009 para 06 e 07/11/2009 (mantendo a abertura na noite de 06 e 10 

execução dos trabalhos ao longo do dia 07), em função da impossibilidade de 11 

comparecimento no dia do Sr. Secretário da Saúde, Dr. Aldo, a qual foi aprovada 12 

pelos presentes. 13 

c) Concordado por todos que deverá ser feita uma reunião com os chefes e/ou 14 

funcionários da SESAU para envolvimento participativo na Conferência. Sugerida 15 

a data de 19/08/2009 – 16:00h para a mesma, bem como a data de 24/08/2009, 16 

para realização da mesma reunião com as Enfermeiras e Coordenadores dos 17 

Programas, em duas turmas: uma às 09:00h e outras às 13:00h. Ambas as datas 18 

deverão ser confirmadas. 19 

d) Explicitada a necessidade de um cronograma para as providências tomadas e à 20 

tomar, a fim de melhor organização e participação dos procedimentos para a 21 

Conferência. 22 

e) Deliberada pela expedição urgente da documentação necessária à infra-estrutura 23 

de realização dos eventos (agenda dos locais, som, etc.) 24 

f) Acordado entre os presentes que as Pré-Conferências servirão para: 25 

f.1) Divulgar a realização da Conferência Municipal de Saúde junto à população; 26 

f.2) Explicar aos participantes o que é, porque é feita e o que objetiva a 27 

Conferência, motivando a participação das pessoas; 28 

f.3) Apresentar metodologia de realização da Conferência; 29 

f.4) Pontuar o tema e os respectivos eixos temáticos; 30 

f.4) Escolher os representantes oficiais da população local, cuja participação na 31 

Conferência será obrigatória; 32 

f.5) Divulgar o processo eleitoral do Conselho Municipal da Saúde; 33 

g) Aprovada a subdivisão dos eixos temáticos a serem trabalhados na Conferência 34 

da seguinte forma: 35 

g.1) Continuam como eixos temáticos do tema proposto: 36 

 * Auto-Educação: “Estilo e Projeto de Vida” 37 

 * Meio-Ambiente: “Você e o Meio: Cuidados com o seu território” 38 

 * Serviços e Organização: “Responsabilidade Compartilhada” 39 

g.2) O eixo anteriormente determinado como “Tecnologias de Comunicação” 40 

deverá ser trabalhado de forma diferenciada, como pesquisa e consulta junto aos 41 

participantes para definição de quais informações a população anseia em ter e 42 

qual a melhor maneira de veiculação destes dados, de forma a promover a 43 

melhoria da qualidade de vida, do território em que vive e dos serviços que 44 

necessita (enfoque no tema proposto). 45 

h) Acordado entre os presentes que a realização dos trabalhos deverá se iniciar com 46 

a apresentação de palestras sobre cada eixo temático ao público em geral, as 47 
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quais deverão ocorrer entre 10 e 15 minutos no máximo, para posterior discussão 48 

em grupos, formados pelo público de acordo com sua preferência. Quando do 49 

retorno dos grupos para a plenária geral, antes do fechamento e compilação dos 50 

dados e resultados, deverá ser apresentada a palestra sobre a importância da 51 

comunicação, preferencialmente utilizando os eixos temáticos trabalhados, para 52 

posterior coleta de questionário pertinente (a ser elaborado, quando da definição 53 

dos palestrantes e respectivos métodos de explanação do tema). 54 

i) O Sr. Carlos Aymar se comprometeu em verificar com o Sr. Eduardo Hipólito se 55 

poderá palestrar sobre Meio Ambiente. Também, e em consonância com o Dr. 56 

Antonio, se colocou a disposição para fazer considerações sobre este tema, bem 57 

como ao “Estilo e Projeto de Vida”. 58 

j) A próxima reunião deverá ter a data agendada e comunicada posteriormente aos 59 

membros para retorno quanto à continuidade no desenvolvimento do cronograma 60 

de providências necessárias à realização do evento. 61 

Nada mais havendo a considerar, a reunião encerrou-se Às 15h30 minutos. 62 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 63 

Maria Aparecida Pinheiro Piedade  

Carlos Cipullo Aymar  

Dra. Zenaide Mamolo Vidal  

Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva  

Marilena Maccarini  

Márcia de Souza Guimarães  

Isabela Cristine Pacola  
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