CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
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ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA AS PRÉCONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
São Sebastião, 01 de setembro de 2009, às 10h30min
_______________________________________________________________________
Ordem do Dia:
01) Assuntos gerais pertinentes às Pré-Conferências e Conferência Municipal de Saúde:
a) Informado pela Conselheira Zenaide que o Conselheiro Ubirajara não poderia
comparecer à reunião porque participaria da reunião de Psicologia da SESAU.
b) A Conselheira Maria Aparecida cogitou uma provável mudança de local para a
Conferência Municipal da Saúde, a realizar-se na FASS – Faculdades São
Sebastião por receio de que não comporte todas as pessoas, sugerindo o Teatro
Municipal. A Srta. Isabela informou que o Teatro está agendado para a data,
permanecendo o local anteriormente definido.
c) O Conselheiro Carlos informou aos presentes quanto à publicação do Decreto
Estadual nº. 54.684 de 17/08/2009, pelo qual o Governador Serra convoca a 1ª.
Conferência Estadual de Saúde Ambiental para os dias 23 e 24/10/2009, antes da
Municipal, já agendada para 06 e 07/11/2009, conforme consulta efetuada junto
ao Ministério da Saúde. Face ao cronograma organizacional do evento já estar
adiantado e à escassez de tempo hábil aos trâmites legais necessários às
providências operacionais, ficou acordado entre os presentes que serão enviados
representantes observadores ao evento Estadual, bem como as devidas
considerações e justificativas pertinentes à incompatibilidade de agenda das
Conferências (municipal e estadual) ao Conselho Estadual de Saúde – CES, ao
Conselho Nacional de Saúde – CNS e ao Departamento Regional de Saúde –
DRS em Taubaté. A escolha de tais representantes será feita em reunião do
Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião – COMUSS.
d) O Conselheiro Antonio expôs que as minutas pertinentes à Resolução do
COMUSS que constitui a esta Comissão Organizadora, bem como a do Decreto
Municipal de Convocação de realização da Conferência estão prontas e serão
entregues ainda em 02/09/2009.
e) Informado pela Srta. Isabela que já foram formalizadas e entregues as solicitações
para café, açúcar, bolachas, e demais produtos constantes em almoxarifado.
Também acrescentou que deixou pré-agendado o espaço do TEBAR para
abertura do evento em 06/11/2009, com possibilidade de cobrança de taxa pelo
local, razão pela qual reservou o Teatro Municipal para 05/11/2009 (5ª. feira),
dependendo de definição da Comissão para oficializar o agendamento.
f) Concordado pelos presentes que a abertura da IV Conferência Municipal de
Saúde será realizada no dia 05/11/2009 no Teatro Municipal, das 18:30 às 23:00h.
g) A Conselheira Maria Aparecida explanou sobre as reuniões já realizadas pela
Secretaria junto aos seus funcionários, cujo objetivo foi informar da realização do
evento, apresentar o tema e eixos temáticos a serem trabalhados, envolver os
profissionais na organização do evento. Ressaltou que houve pelo menos um
representante de cada Unidade de Saúde presente, de modo a iniciar a
divulgação junto à comunidade para conscientizar da importância de sua
participação. As Informações foram objetivas neste 1º. encontro, devendo haver
próximas reuniões para trabalhar e definir metodologia de trabalho do tema e
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eixos temáticos propostos. Também disponibilizou a apresentação de slides
utilizada a todos por email, a ser enviado pela Srta. Isabela.
h) Sugerido pelo Conselheiro Antonio que seja solicitada a colaboração da
funcionária Flávia, que é pedagoga e pode contribuir na organização do roteiro de
exposição do tema.
i) O Conselheiro Carlos ofereceu-se para palestrar sobre o eixo “Meio-Ambiente:
Você e o Meio: Cuidados com o seu território”, sugerindo inserir aspectos da
Agenda 21, devidamente coerentes com a Saúde. Também solicitou ao
Conselheiro Presidente Antonio, o empréstimo do computador do COMUSS caso
necessite, o que foi autorizado.
j) Concordado por todos que haverá 01 (um) palestrante por assunto, cuja
apresentação deverá ser no tempo de 20 a 30 minutos, na parte da manhã, antes
da divisão dos grupos de trabalho na Conferência.
k) Explicado pela Conselheira Rita que na Conferência Municipal de Assistência
Social houve divisão dos participantes em grupos, por temas, identificados por
cores nos crachás, bem como de que houve um roteiro de trabalho para
uniformidade das informações passadas e metodologia de apresentação uniforme
na condução dos trabalhos.
l) Informado pela Conselheira Maria Aparecida que o Instituo Acqua, atual co-gestor
do PSF junto à Municipalidade, manifestou interesse em ajudar na participar e
contribuir para organização do evento, o que foi aceito pelos presentes, resultando
em convite para assistir a próxima reunião.
m) Exposto pela Conselheira Maria Aparecida o interesse de profissionais que atuam
em alguns Programas, cita-se a exemplo o COMVIV – Comitê de Vigilância à
Violência entre outros, em divulgar suas especificidades através de apresentação
no evento. Complementou que hes sugeriu a divulgação visual por cartazes e/ou
“banner´s” no espaço, visto não haver muito tempo disponível na programação do
mesmo.
n) O Conselheiro Antonio informou já haver uma minuta digitalizada do regimento
para a Conferência, feita nos moldes da utilizada pela Conferência da Assistência
Social, a qual será enviada aos presentes para pré-estudo e considerações,
retorno e deliberação final na próxima reunião.
o) A próxima reunião será em 15/09/2009 – 10h00minh, para retorno quanto ao
desenvolvimento do cronograma das providências necessárias à realização do
evento, elaboração do regimento pertinente e roteiro para as reuniões a serem
feitas pelas equipes das Unidades.
Nada mais havendo a considerar, a reunião encerrou-se Às 12h15 minutos.
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA
Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva
Dra. Zenaide Momolo Vidal
Maria Aparecida Pinheiro Piedade
Rita de Cássia Simioni
Carlos Cipullo Aymar
Isabela Cristine Pacola
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