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APRESENTAÇÃO

Este relatório é o resultado final da 5ª Conferência Municipal de Saúde de São
Sebastião e expressa o desejo dos participantes para as diretrizes da Política de Saúde
no município, estado e nação.

A 5ª Conferência Municipal de Saúde servirá como uma etapa para as fases regional,
estadual e nacional da 14ª Conferência Nacional de Saúde.

Em decorrência da convocação da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que estipulou um
curto prazo para as conferências estadual e municipal, deixando-nos sem tempo hábil para
realização das pré-conferências, em decorrência da dificuldade geográfica que o município
apresenta.

A não realização das pré-conferências prejudicou, mas não interferiu, na qualidade da 5ª
Conferência Municipal onde houve participação efetiva de todos os segmentos
(trabalhadores, usuários, gestores e prestadores de serviço).

O tema central "Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pública,
patrimônio do Povo Brasileiro" - "Acesso e acolhimento com qualidade: um desafio para o
SUS" foi divido nos eixos:
 Eixo I - Política de saúde na seguridade social, segundo os princípios da integralidade,
universalidade e equidade;

 Eixo II - Participação da comunidade e controle social;
 Eixo III - Gestão do SUS (Financiamento; Pacto pela Saúde e Relação Público x
Privado; Gestão do Sistema, do Trabalho e da Educação em Saúde).

A realização das Conferências demonstra o respeito dos gestores públicos quanto à
importância da participação popular neste espaço democrático de deliberação sobre as
políticas publicas de saúde.

Dr. Elias Cecílio Neto
SECRETÁRIO GERAL DA 5ª CONFERÊNCIA

Ana Cristina Rocha Soares
PRESIDENTE DO COMUS

Dr. Aldo Pedro Conelian Júnior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO

A 5ª Conferência Municipal de Saúde de São Sebastião foi realizada nos dias 13 e 14 de
julho de 2011 das 17h30min às 22h. No dia 13 de julho nas dependências do Teatro
Municipal – Av Dr Altino Arantes, n.º 2 e no dia 14 de julho de 2011 nas dependências da
FASS.

Dia 13 de julho – Abertura oficial.
 Credenciamento: 17h30min;
 Acolhimento/Lanche: 18h;
 Composição da Mesa de Abertura: 18h15min;
 Formação da mesa diretora: 18h45min;
 Leitura e aprovação do Regimento Interno: 19h;
 Apresentação Teatral: “O Menestrel”: 19h15min;
 Explanação sobre o processo eleitoral dos Delegados para a Etapa Regional da 6ª
Conferência Estadual de Saúde: 19h30min;
 Apresentação dos Painéis constantes nos incisos do artigo 3º:
 Palestra: “Acesso e Acolhimento com Qualidade”: 19h40min às 20h10min
 Painel 1: “Políticas de Saúde na Seguridade Social”: 20h10min às 20h30min;
 Painel 2: “Participação da comunidade e controle social”: 20h30min às 20h50min;
 Painel 3: “Gestão do SUS”: 20h50min às 21h.
 Inscrição, em formulário próprio, dos Candidatos a Delegados para a Etapa Regional
da 6ª Conferência Estadual de Saúde: 21h30min às 22h.

Dia 14 de julho – Continuidade dos trabalhos.
 Credenciamento: 17h30min;
 Acolhimento/Lanche: 18h;
 Composição da Mesa – Abertura Oficial
 Continuidade dos Trabalhos: 18h30min às 20h;
 Eleição dos Delegados para a Etapa Regional da 6ª Conferência Estadual: 20h às
21h30min;
 Plenária Geral para a consolidação das propostas: 21h30min às 22h;
 Encerramento: 22h.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Segmento Usuário
Maria Evelina Pereira Faria
Rita de Cássia do Nascimento Simioni
Viviane Moura Snodgrass

Segmento Trabalhador de Saúde
Daniela dos Santos Chagas
Isabela Cristine Pacola
Luciani Simões da Silva

Segmento Gestor/Prestador
Ana Maria Batelocchi
Elias Cecílio Neto
Maria Aparecida Pinheiro Piedade

Apoio Administrativo
Aline Fabiano Lourenço
Alitéia Nishikawa
Ana Maria Batelocchi
Andréia Correa Ribeiro Ramos
Angélica Oliveira Costa
Daniela dos Santos Chagas

Dagmar Bento Dias
Denise Lanziloti Pereira
Elizeti Luiz dos Santos
Gabriela Cristina da Silva Coelho
Isabela Cristine Pacola
Luciani Simões da Silva
Marta Festa
Antônio Thiago Ribeiro Sales Fernandes

COMISSÃO DE RELATORIA

Relatores dos Grupos
Daniele Monique de Freitas Sales Neiva
Sebastião Silveira Passarelli
Tânia Regina Sarak

Relator da Votação
Luciani Simões da Silva

Relatório Final
Daniela Santos Chagas
Elias Cecílio Neto
Luciani Simões da Silva
Maria Aparecida Pinheiro Piedade

DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES

Participaram da 5ª Conferência Municipal de Saúde, 159 pessoas:
29 Gestores/Prestadores:
65 Trabalhadores de Saúde
65 Usuários

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO

O Tema central somado ao eixo I foi ministrado pelo Dr. Augusto Celso Buarque Brandão
que abordou o histórico do SUS, seu papel como uma política pública - Política de Estado,
de inclusão, como direito de cidadania para todos.

O Sistema Único de Saúde é a base do tripé da Seguridade Social, sendo a maior política
de inclusão social do país. (Tripé da seguridade Social é formado pela Previdência +
Assistência Social + Saúde), Seguridade Social entendida aqui como política de proteção
social universal.

Abordou ainda a questão do acesso e do acolhimento como conceito e prática como
válidos para todos os pontos de atenção à saúde, enfatizando que é na articulação entre
os pontos de atenção à saúde é que temos o verdadeiro Sistema Único de Saúde.

O Eixo II, ministrado pela Sra Márcia de Souza Guimarães Ferreira, abordou a questão da
participação social conforme o preconizado pelo SUS, por meio dos Conselhos Gestores
de Unidade e Conselho Municipal de Saúde e o papel destes na utilização deste espaço
social democrático na construção da Política de Saúde e de exercício da cidadania.

A palestrante falou ainda sobre os Conselhos Gestores de Unidade e reforçou que seu
papel é propor ações para solucionar os problemas de funcionamento das unidades e
organizar os serviços de saúde atendendo as necessidades prioritárias da população.

O Eixo III, ministrado pela Senhora Lidimar Conelian de Oliveira, discorreu sobre a Gestão
do SUS e como ela ocorre no município. O financiamento da Saúde, a saúde pública com
a Estratégia de Saúde da Família, os serviços existentes e sua distribuição ao longo do
município, sobre os instrumentos de gestão utilizados, a Adesão ao Pacto em Defesa do
SUS, a pactuação de Indicadores de Saúde e sobre a necessidade de mais recursos para
a saúde.

Os grupos de discussão ocorreram no dia 14 de julho, na sede da FASS, em salas
distintas, tendo por coordenadores membros do COMUSS com apoio dos gestores, sendo
eleito um relator por grupo.

Na abertura da plenária geral para a consolidação das propostas, a comissão
organizadora propôs aos participantes ampliar o prazo de recebimento de inscrições para
delegados, tendo em vista que muitos interessados não haviam entregado suas fichas de
inscrição, conforme disposto no regimento interno.

A proposta foi aprovada por unanimidade pela plenária com a finalidade de atingir o
número de delegados determinados.

Posto isto, passou-se para apresentação dos candidatos a delegados, em seguida
realizou-se a votação.

Após, foram apresentados os Eixos e suas propostas.

SÍNTESE DAS PROPOSTAS APROVADAS PELA PLENÁRIA

EIXO I - POLITICAS DE SAUDE NA SEGURIDADE SOCIAL,
SEGUNDO OS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE,
UNIVERSALIDADE E EQUIDADE.

ORD

PROPOSTA

NIVEL DE
RESOLUÇÃO
MUNICIPAL

1

Implantar Programa Municipal de Assistência à Saúde

REGIONAL

X

do Idoso
2

Implantar o serviço de Pronto Atendimento de

X

Urgência e Emergência – Odontológico - Centro/
Costa Sul
3

Implantar o Programa de Cuidador Domiciliar

X

4

Implantar o CAPS AD

X

5

Implantar Unidade de Atenção Especializada às

X

X

vítimas de violência doméstica
6

Garantir a capacitação técnica permanente aos

X

profissionais de saúde
7

CCZ – Manter serviço permanente de castração e
implantar a educação em posse responsável

X

X

8

Implantar uma política de fixação para profissionais de

X

saúde – ESF (Estratégia de Saúde da Família)
9

Implantação dos NASFs (Núcleo de Apoio a Saúde da

X

Família)
10

Criação de um pronto socorro pediátrico

X

11

Incentivo financeiro do Ministério da Saúde para

X

X

informatização da rede
12

Inclusão

da

Assistência

Farmacêutica

do

X

Procedimentos licitatórios priorizem a compra dos

X

organograma da Secretaria Municipal de Saúde
13

medicamentos e insumos
14

Garantir espaço físico não compartilhado para cada

X

unidade de USF – Unidade de Saúde da Família
15

Integração Pronto Socorro / ESF / Hospital com fluxo

X

de acolhimento ao paciente
16

Criar um Portal Informativo para Secretaria Municipal

X

da Saúde
17

Criação de uma referência de psiquiatria infantil

X

18

Retornar o Centro de Especialidade Odontológica –

X

CEO, para sua unidade de origem (região central do
município)

X

EIXO II - PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E CONTROLE SOCIAL

ORD

PROPOSTA

NIVEL DE
RESOLUÇÃO
MUNICIPAL

1

Oferecer capacitação em visita domiciliar

X

2

Criar política de reinserção social com cursos

X

profissionalizantes e capacitações para os jovens
dependentes químicos;
3

Propor ao Executivo criar Conselho Municipal de

X

dependência química;
4

Disponibilizar leito psiquiátrico no hospital geral

X

REGIONAL

X

EIXO III - GESTÃO DO SUS - FINANCIAMENTO PACTO PELA SAUDE E RELAÇÃO PÚBLICO–PRIVADO,
GESTÃO DO SISTEMA, DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE.

ORD

PROPOSTA

NIVEL DE
RESOLUÇÃO
MUNICIPAL

1

Ampliar o serviço de monitoramento e fiscalização da

REGIONAL

X

qualidade da água nos bairros onde não tenham água
da Sabesp.
2

Garantir os recursos materiais para a continuidade do

X

projeto REABILITARTE.
3

Estruturar o plano de carreiras, cargos e salários

X

X

regulamentando, normatizando e definindo prazos
para sua implantação.
4

Abertura de concurso público para provimento de

X

vagas multiprofissionais.
5

Aumento do percentual repassado a saúde pela União

X

e Estado ao Município.
6

Ampliar o transporte de deficientes físicos para o
Centro de Reabilitação José Teixeira – Costa Sul
(implantar veículo próprio e adaptado)

X

X

MOÇÕES APROVADAS

1. Atenção à saúde da população da raça negra, com enfoque em doença falciforme;
2. Confecção e distribuição de óculos;
3. Instalação de uma unidade da Apae na Costa Sul ;
4. Instalação de uma Unidade do Conselho Tutelar na Costa Sul;
5. Implantar a informatização dos serviços de saúde, com a unificação das bases de
dados e a implantação do cartão SUS com vistas na qualificação dos dados para o
planejamento da saúde;
6. Normatizar a observância dos protocolos clínicos nas unidades de saúde;
7. Regulamentar a Emenda Constitucional 29 com a finalidade de dar maior
transparência ao uso dos recursos do SUS;
8. Formalizar o repasse da verba de Educação Permanente em Saúde diretamente
aos Fundos Municipais de Saúde para os municípios que apresentarem um Plano
Anual de Educação Permanente;
9. Fortalecer a regionalização do SUS por meio da organização de novas Redes com
a inclusão das microrregiões (colegiados) de saúde de acordo com suas vocações;
10. Criar um Programa especifico para atendimento odontológico especializado à
pessoas com deficiências.

MOÇÃO DE REPÚDIO
1. As contratações das empresas de prestadores de serviço para gerenciar serviços de
saúde no município e que o gestor tenha comprometimento com os usuários. Solicitar
dos mesmos a ficha limpa.

MOÇÃO DE APELO AO PREFEITO
1. Que seja apresentado (elaborado, regulamentado e normatizado pelo prefeito) o Plano
de Carreira, Cargos e Salários para todos os profissionais da rede da saúde e com
prazo de 02 (dois) anos para esta implantação (improrrogável).

MOÇÃO DE APELO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Pela participação do Governo do Estado no custeio do SAMU Litoral Norte. A Portaria
Ministerial n.º 2970/2008, prevê uma participação de 25% do Governo do Estado. O
Estado de São Paulo é o único da Federação que não o faz. Pedimos ao Governo do
Estado que cumpra a sua parte.

DELEGADOS ELEITOS PARA ETAPA REGIONAL DA
6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE

Segmento Gestor/ Prestador
Aldo Pedro Conelian Junior
André Luiz da Silva Leandro
Elias Cecílio Neto
Maria Aparecida Pinheiro Piedade

Segmento Trabalhador de Saúde
Ivan Oliveira Lima
Lidiomar Conelian de Oliveira
Marilena Maccarini
Marta Festa

Segmento Usuário
 Titulares:
Ana Cristina Rocha Soares
Dirceia Arruda de Oliveira
Márcia Souza Guimarães Ferreira
Maria Evelina Pereira Faria
Regina Célia Cristino Barbosa
Renata Cruz Melo

Sebastião Silveira Passarelli
Tânia Regina Sarak
 Suplentes:
Ângela Maria da Silva
Epaminondas Lacerda Gomes Filho
Paulo Henrique Ribeiro Santana
Silvia Galhardo Baszynski
Valdinéia Alcântara Moreira

ANEXOS

ANEXO I
DECRETO DE CONVOCAÇÃO DA
5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

ANEXO II

REGIMENTO INTERNO DA
V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO

CAPÍTULO I - Do Objetivo, Temário e da Organização.

Artigo 1º - A 5ª Conferência Municipal de Saúde será realizada nos dias 13 e 14 de julho
de 2011, a partir das 17h30. No dia 13/07 no Teatro Municipal, Rua Altino Arantes n° 2 e
no dia 14/07 na FASS – Faculdades São Sebastião, localizada à Rua Agripino José do
Nascimento, nº 177 - Vl. Amélia.

Artigo 2º - A 5ª Conferência Municipal de Saúde constitui-se em instância máxima de
participação da sociedade civil e governo, com a finalidade de avaliar a política de saúde e
deliberar diretrizes para aperfeiçoar e consolidar o Sistema Único de Saúde – SUS, na
perspectiva da participação e do controle social.

Parágrafo Único. Na Conferência Municipal de Saúde serão eleitos os Delegados para a
Etapa Regional da 6ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo.

Artigo 3º - A 5ª Conferência Municipal de Saúde tem como tema: “Todos usam o SUS!
SUS na Seguridade Social, Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro” Acesso e
Acolhimento com Qualidade – Um Desafio para o SUS” e como eixos temáticos:

I- Política de Saúde na Seguridade Social;
II - Participação da Comunidade e Controle Social;
III - Gestão do SUS;

Artigo 4º - A 5ª Conferência Municipal de Saúde obedecerá a seguinte programação:
Dia 13/07/2011– Abertura oficial:
a - Credenciamento: 17h30min;
b – Acolhimento/Lanche: 18h;
c – Composição da Mesa de Abertura: 18h15min;
d - Formação da mesa diretora: 18h45min;
e - Leitura e aprovação do Regimento Interno: 19h;
f- Apresentação Teatral: “O Menestrel”: 19h15min;
g – Explanação sobre o processo eleitoral dos Delegados para a Etapa Regional da 6ª
Conferência Estadual de Saúde: 19h30min;
h - Apresentação dos Painéis constantes nos incisos do artigo 3º:
Palestra: “Acesso e Acolhimento com Qualidade”: 19h40min às 20h10min
Painel 1: “Políticas de Saúde na Seguridade Social”: 20h10min às 20h30min;
Painel 2: “Participação da comunidade e controle social”: 20h30min às 20h50min;
Painel 3: “Gestão do SUS”: 20h50min às 21h.
i – Inscrição, em formulário próprio, dos Candidatos a Delegados para a Etapa Regional da
6ª Conferência Estadual de Saúde: 21h30min às 22h.

Dia 14/07/2011 – Continuidade dos trabalhos:
a - Credenciamento: 17h30min;
b - Acolhimento/Lanche: 18h;
c – Composição da Mesa – Abertura Oficial
c – Continuidade dos Trabalhos: 18h30min às 20h;
d – Eleição dos Delegados para a Etapa Regional da 6ª Conferência Estadual: 20h às
21h30min;
e – Plenária Geral para a consolidação das propostas: 21h30min às 22h;
f – Encerramento: 22h.

Artigo 5º - Os painéis terão por finalidade promover o aprofundamento do debate dos
eixos temáticos, com vistas a subsidiar os participantes quanto aos trabalhos dos grupos.

Artigo 6º - Os grupos de trabalho deverão ter 1 (um) Coordenador indicado pela Comissão
Organizadora e 1 (um) Relator eleito pelo Grupo.
§ 1º - O Coordenador terá a função de conduzir as discussões, controlar o tempo e
estimular a participação dos membros do Grupo de Trabalho.
§ 2º - O Relator terá a função de registrar as opiniões consensuais das discussões dos
participantes, elaborar o respectivo relatório, participar da elaboração e consolidação do
Relatório Final a ser encaminhado à Etapa Regional da 6ª Conferência Estadual de Saúde.

CAPÍTULO II - DOS PARTICIPANTES

Artigo 7º - Poderão se inscrever como participantes da 5ª Conferência Municipal de
Saúde, pessoas ou instituições interessadas na elaboração e aperfeiçoamento da Política
do SUS, nas seguintes categorias:
Usuários;
Trabalhadores da Saúde;
Gestores;
Prestadores de Serviço.

Parágrafo Único. Todos os participantes inscritos terão direito a voz e voto na 5ª
Conferência Municipal de Saúde.

CAPÍTULO III - DA MESA DIRETORA

Artigo 8º - A 5ª Conferência Municipal de Saúde será coordenada por uma Mesa Diretora
designada pela Comissão Organizadora, sendo responsável pela condução dos trabalhos.

Parágrafo Único. A Mesa Diretora será composta por 1(um) presidente, 1(um) secretário
e 2(dois) auxiliares, escolhidos dentre os membros do Conselho Municipal de Saúde –
COMUS, respeitado o princípio da paridade.

Artigo 9º - À Mesa Diretora compete dirigir os trabalhos, resolver questões de ordem que
lhe forem submetidas, e redigir o relatório final da 5ª Conferência Municipal de Saúde
contando, para tanto, com assessoria técnica da Comissão Organizadora.

CAPÍTULO IV - DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS

Artigo 10 – A eleição dos delegados para a Etapa Regional da 6ª Conferência Estadual de
Saúde será coordenada pela Comissão Organizadora da Conferência, sob a supervisão da
Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde.

Artigo 11 – Poderão concorrer às vagas de delegados todos os que realizaram o
credenciamento no dia 13 de julho, através de inscrição em formulário próprio conforme
anexo I deste Regimento Interno.
§ 1º - Os delegados se inscreverão e participarão em apenas um segmento e o
representarão.
§ 2º - Antes do início do processo eleitoral, os candidatos deverão se apresentar à
Comissão Organizadora da Conferência, munidos de documento com foto, para
oficialização da candidatura.

Artigo 12 - Os Delegados devem estar de acordo com as normas de representação
estabelecidas na Resolução nº 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde (CNS):
50% serão representantes dos usuários;
25% serão representantes dos trabalhadores;

25% serão representantes dos gestores/prestadores de serviços de saúde.

Artigo 13 – Respeitada a Resolução nº 333/2003 do CNS, e, considerando o total de
vagas para a 6ª Conferência Estadual de Saúde a ser disponibilizada para a DRS XVII –
Taubaté à qual pertence o Município de São Sebastião no âmbito da saúde, será eleitos:
8 representantes dos usuários;
4 representantes dos trabalhadores;
4 representantes dos gestores/prestadores de serviços de saúde.

Parágrafo Único. Os delegados eleitos deverão ter igual número de suplentes oriundos do
mesmo segmento de representação, obedecida a ordem decrescente de votação.

Artigo 14 – Os candidatos a Delegados apresentar-se-ão à Plenária, mencionando o
nome, o tipo de representatividade e fazendo breve exposição de motivos para justificativa
da candidatura.

§ 1º - A votação se efetuará por manifestação em plenária, mediante a apresentação do
crachá, da qual participarão todos os presentes.

§ 2º - Em caso de empate, o desempate será feito pela escolha do candidato de maior
idade comprovada através de documento de identificação.

Artigo 15 - Ao final da eleição, os Delegados eleitos preencherão as Fichas de Inscrição
para a Etapa Regional da 6ª Conferência Estadual de Saúde, que será entregue à
Comissão Organizadora para os devidos encaminhamentos.

CAPÍTULO V - DO RELATÓRIO FINAL

Artigo 16 - A apreciação do Relatório Final dar-se-á observando os seguintes critérios:
As deliberações serão lidas na sessão plenária final pela Mesa Diretora;
As solicitações de destaques e de moções deverão ser encaminhadas à Mesa Diretora
após o término da leitura do relatório final;
Os destaques devem constituir-se em propostas de redação alternativa, acréscimo ou
supressão em relação aos itens destacados;
As moções devem constituir-se em manifestações de apoio, repúdio, recomendação ou
aplausos a matérias e ou questões específicas apresentadas durante a 5ª Conferência;
Os destaques e a moções deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva em, no
máximo, três minutos, cabendo uma réplica de, no máximo, um minuto e uma única
tréplica com este mesmo tempo, após o que será encaminhada para votação pela
Plenária;
Após a votação dos destaques e das moções proceder-se-á a votação do Relatório Final;
Uma vez encaminhado para votação não mais poderá voltar a ser discutido o mérito do
assunto.

Artigo 17 – O Conselho Municipal de Saúde – COMUS, terá responsabilidade de
consolidar as propostas aprovadas, substanciando o relatório síntese da 5ª Conferência
Municipal de Saúde em no máximo 20 laudas, e encaminhando para a Secretaria de
Estado da Saúde, Departamento Regional de Saúde XVII, Conselhos Estadual e Nacional
da Saúde, impreterivelmente até 04 de agosto de 2011.

Artigo 18 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora juntamente
com a Mesa Diretora, e apresentados para votação em Plenária.

Artigo 19 – O presente Regimento entrará em vigor após aprovação da Plenária da 5ª
Conferência Municipal de Saúde.

CAPÍTULO VI - DA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Artigo 20 – A Eleição do COMUS Gestão 2011-2013 acontecerá no dia 13 de dezembro
de 2011, na sede da SESAU, tendo em vista a impossibilidade de sua realização nesta 5ª.
Conferência Municipal de Saúde, conforme previsto no parágrafo 3º. do art. 20 da Lei
Municipal 1.990 de 06/11/2009.

Parágrafo Único. O COMUS expedirá Resolução específica atendendo todas as
determinações do Capítulo VII da Lei 1990/2009, à qual dará ampla divulgação
possibilitando a participação popular.
São Sebastião, 13 de julho de 2011.

ANEXO III
LISTA DE PRESENÇA

DIA 13/07/2011 - POR SEGMENTO
GESTOR/PRESTADOR – USUÁRIOS - TRABALHADORES DA SAÚDE

DIA 14/07/2011 - POR EIXO
EIXO I - POLITICAS DE SAUDE NA SEGURIDADE SOCIAL, SEGUNDO OS
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FONTE: Site www.saosebastião.sp.gov.br
Teve início ontem (13) a 5ª Conferência Municipal de Saúde de São Sebastião. O prefeito
Ernane Primazzi fez parte da mesa solene na abertura oficial do evento, que segue nesta
quinta, nas Faculdades São Sebastião, a partir das 17h30.

Teatro recebe abertura da 5ª Conferência Municipal de Saúde
São Sebastião, quinta-feira, 14 de julho de 2011

Teatro lotado em cerimônia de abertura/ Foto: Luciano Vieira | PMSS
Teve início nesta quarta-feira, 13 de julho, no Teatro Municipal, a 5ª Conferência
Municipal de Saúde, evento realizado pela Administração Municipal de São Sebastião
junto ao Conselho de Saúde da cidade, o Comuss.
A Conferência, aberta à população, contou com a participação de autoridades,
profissionais da saúde, representantes da sociedade civil organizada e munícipes
interessados nos assuntos pertinentes à área.
Compuseram a mesa solene o prefeito Ernane Bilotte Primazzi (PSC); a presidente do
Comuss, Ana Cristina Soares; o secretário de Saúde, Aldo Conelian Júnior; e o
vereador Paulo Henrique Ribeiro Santana, representante da Câmara Municipal.
Em seu discurso de abertura, a presidente do Comuss leu um trecho da Cartilha de
Orientação para Conselheiros de Saúde, lançada no final de janeiro deste ano com o

objetivo de enfatizar a importância da missão de fiscalizar os recursos públicos
aplicados na área da saúde.
Na sequência, o secretário de saúde salientou a importância da participação efetiva de
todos os setores da sociedade nesta Conferência. “O envolvimento neste processo é
indispensável para a elaboração de um documento que leve às demais esferas do
poder propostas concretas e fundamentais para a melhoria das políticas de saúde
pública, tanto no país, quanto no Estado e no município”, completou o Aldo Conelian.
O vereador PH aproveitou a oportunidade para pedir aos presentes que se envolvam
também em outras questões que pelas quais a Administração trabalha e que refletem
na saúde, como o saneamento básico e Educação.
Saúde no município
O prefeito Ernane Primazzi encerrou as falas com agradecimentos ao interesse e a
colaboração da comunidade na elaboração do documento citado pelo secretário de
saúde. Sua importância é fazer chegar aos governos estadual e federal as
necessidades de cada município.
Ernane ressaltou as dificuldades que as cidades têm em receber recursos federais
para solucionar as necessidades locais. “Os municípios acabam movendo verbas
importantes de outros setores para suprir a área da saúde. E poderia existir um quadro
muito diferente se o governo repassasse o que de fato cada cidade precisa para
oferecer um serviço de saúde pública cada vez mais próximo do ideal”, avalia o chefe
do Executivo.

Ele ainda lembrou os diversos atendimentos de qualidade oferecidos em São
Sebastião, desenvolvidos com eficiência mesmo diante de uma verba limitada, e que,
por consequência, acabam recebendo pacientes de municípios vizinhos.
“Dentro das possibilidades, o município vem realizando projetos importantes e
investindo na humanização do atendimento. Através deste documento, podemos
mostrar a importância do que já foi conquistado e o quanto o investimento do governo
poderá colaborar para o crescimento e melhoramento da saúde pública da região”,
completou Ernane.
Na sequência foi lido o regimento interno da Conferência, seguido da palestra do
médico sanitarista do estado, Augusto Cesar Buarque Haberbeck Brandão, discorreu
sobre o tema “Acesso e acolhimento com qualidade”. Na explanação, ele mostrou as
diferentes realidades entre o SUS que está no papel, na lei, e o que de fato encontrase na hora da execução deste sistema de saúde pública no país.
Antes do início dos trabalhos, uma apresentação teatral descontraiu o público na
interpretação do texto ‘O Menestrel’, de Veronica Shoffstall (baseado em obra de
William Shakespeare), cujo tema reflete sobre a valorização da vida.
O evento
A ‘5ª Conferência Municipal de Saúde’, em cumprimento à Lei Federal 8142, de
dezembro de 1990, é organizada com o objetivo de avaliar e discutir a situação dessa
área de atuação na região, além de propor ações que possam contribuir para a
realização de modificações e melhorias em benefício da população.

O tema central da edição de 2011 é “Todos usam o SUS! SUS na seguridade social,
política pública e patrimônio do povo brasileiro – Acesso e acolhimento com qualidade:
Um desafio para o SUS”, que está sendo desenvolvido em três eixos temáticos:
“Políticas de Saúde na Seguridade Social, segundo os princípios da integralidade,
universalidade e equidade; “Participação da comunidade e controle social” e “Gestão
do SUS em São Sebastião”.
Nesta quarta-feira houve a inscrição dos candidatos a delegados para a etapa
Regional da 6ª Conferência Estadual de Saúde.
Serviço: 14 de julho (5ª feira), das 17h30min às 22h, nas Faculdades São Sebastião
(Fass), à Rua José Agripino do Nascimento, nº. 177, Vila Amélia, região central.
(VB/CF)
Fonte: Depto de Comunicação

FONTE: Site www.saosebastião.sp.gov.br
O segundo dia dos trabalhos da 5ª Conferência Municipal de Saúde aconteceu nas
Faculdades São Sebastião no final da tarde desta quinta (14). Os envolvidos
elaboraram o documento a ser enviado às esferas estadual e federal

5ª Conferência Municipal de Saúde elege delegados para a etapa regional
São Sebastião, sexta-feira, 15 de julho de 2011
Foto: Luciano Vieira | PMSS

Comunidade e profissionais discutem a saúde pública na região
Terminou nesta quinta-feira, 14 de julho, a 5ª Conferência Municipal de Saúde, evento
realizado pela Administração Municipal de São Sebastião junto ao Conselho de Saúde da
cidade, o Comuss.
A Conferência contou com a participação de autoridades, profissionais da saúde,
representantes da sociedade civil organizada e munícipes interessados em discutir
propostas de políticas públicas de saúde para a região, que serão levadas para a etapa
estadual e, posteriormente, nacional.
O evento
A 5ª Conferência Municipal de Saúde, realizada a cada dois anos em cumprimento à Lei
Federal 8142, de dezembro de 1990, é organizada com o objetivo de avaliar e discutir a

situação dessa área de atuação na região, além de propor ações que possam contribuir
para a realização de modificações e melhorias em benefício da população.
O tema central da edição de 2011 foi “Todos usam o SUS! SUS na seguridade social,
política pública e patrimônio do povo brasileiro – Acesso e acolhimento com qualidade: Um
desafio para o SUS”, desenvolvido em três eixos temáticos: “Políticas de Saúde na
Seguridade Social, segundo os princípios da integralidade, universalidade e equidade;
“Participação da comunidade e controle social” e “Gestão do SUS em São Sebastião”.
Após a abertura no Teatro Municipal na quarta-feira (13), quando foi feita a inscrição dos
grupos, o segundo e último dia de trabalho contou com a discussão e levantamento de
propostas relativas a cada tema e que serão levadas para a próxima fase. As idéias foram
votadas ao final pelos participantes, anteriormente separados em três grupos.
Os 16 delegados que representarão o município na etapa regional da 6ª Conferência
Estadual de Saúde também foram eleitos, divididos da seguinte forma: 50% usuários (8
pessoas), 25% gestores/ prestadores de serviços (4 pessoas) e 25% trabalhadores da
saúde (4 pessoas). Também foram eleitos os suplentes.
Delegados:
Usuários: Tania Regina Sarah, Dircéia Arruda de Oliveira, Márcia Souza G. Ferreira, Maria
Evelina P. Faria, Ana Cristina Rocha Soares, Regina Célia Cristina Barbosa, Renata Melo
e Sebastião S. Passareli.
Trabalhadores da Saúde: Marilena Maccarini, Ivan Oliveira Lima, Lidiomar C. de Oliveira e
Marta Festa.

Gestores: Aldo Conelian Júnior, Maria Aparecida Piedade, André I. da Silva Leandro e
Elias Cecílio Neto.
O documento final está sendo elaborado e posteriormente vai ser encaminhado à
comissão organizadora da convenção regional, na DRS–17 (Departamento Regional de
Saúde) em Taubaté, na semana que vem.
(VB/CF)
Fonte: Depto de Comunicação

