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Conselho Municipal de Saúde

Rua Dermival Francheschi, 1826
Pereira Barreto-SP

E-mail:conselhosaude@pereirabarreto.sp.gov.br

RELATÓRIO “VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE”
“Saúde é um direito e um compromisso de todos: Fazendo um SUS com Integralidade e

Equidade.”

Aos 24 dias de junho de 2017 foi realizada na Casa da
Cultura “ARISTEU CUSTÓDIO MOREIRA” a VII Conferência Municipal de Saúde. O evento
teve início às 09h30min horas, onde o cerimonialista, Sr. José Carlos saudou e deu boas
vindas aos presentes na VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Saúde é um direito
e um compromisso de todos; Fazendo um SUS com Integralidade e Equidade.” Além do
temário central, foram mencionados os cinco eixos temáticos debatidos na Conferência: “Eixo 1:
Atenção Básica: Compromisso de todos e Integralidade”, “Eixo 2: Média e Alta Complexidade:
Acesso e atenção de qualidade com equidade”, “Eixo 3: “Participação Popular na Gestão
Pública” “, “Eixo 4: Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Vetores, Sanitária)”e “Eixo 5: Santa
Casa – Estruturação e Serviços”. O cerimonial convidou para composição da mesa o Sr. Vice-
Prefeito Municipal Sr. Paulo Massanori Yamamoto neste ato representando o Prefeito Municipal
Sr.João de Altayr Domingues; a Secretária Municipal de Saúde Srª Marcia Mitiko Anami
Yamamoto; o Presidente do Conselho Municipal de Saúde e Representante dos Trabalhadores
Sr. Reginaldo Pereira Auto; a Presidente do Comitê Executivo e de Organização da VII
Conferência Municipal de Saúde e representante dos usuários a Srª. Iltismara Bispo Moura. A
seguir, todos foram convidados para acompanharem o hino nacional brasileiro e o hino do
munícipio de Pereira Barreto, após a secretária municipal de Saúde, o vice-prefeito e o
presidente do CMS usaram a palavra para algumas considerações e em seguida desfez-se
mesa de autoridades permanecendo a Srª. Iltismara Bispo Moura e o Sr. Reginaldo Pereira
Auto para leitura e aprovação do Regulamento, Na sequência realizou-se a Palestra com Sr.
Mario Henrique Machado com o tema “Saúde é um direito e um compromisso de todos:
Fazendo um SUS com Integralidade e Equidade”. Após a palestra foi servido um almoço no
local. No período da tarde todos dirigiram-se ao CENE – Escola Estadual Coronel Francisco
Schmidt - onde os grupos, divididos previamente por eixos, discutiram e debateram sobre as
propostas levantadas nas pré-conferências realizadas anteriormente e aprovaram as propostas
definidas para a plenária final. Após o debate retornaram à Casa da Cultura e deu-se início a
Plenária Final, sendo aprovadas as seguintes propostas:

PROPOSTAS APROVADAS
GRUPO 1 - ATENÇÃO BÁSICA

 Reabrir a farmácia e contratação de farmacêutico para todas as unidades de saúde
(REALIZADO)

 Contratação de ACS para as áreas descobertas(REALIZADO)
 Melhorar os equipamentos e reformular as atividades das academias de

saúde(REALIZADO)
 Aquisição de veículos/ambulância para o transporte sanitário para o

município(REALIZADO)
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 Contratação de dentista e implantação de serviço odontológico para as
UBS(REALIZADO)

 Readequar a agenda médica para o aumento do número de consultas diárias para todas
as UBS's(REALIZADO)

 Implantação de ponto de atendimento no Olga Benário (DISPONIBILIZADO
TRANSPORTE, DEVIDO ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL QUANTO AS
ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS)

 Reforma da UBS esmeralda (REALIZADO)
 Informatização e comunicação do PSF-QUALIS rural (REALIZADO APENAS NO KM11

- INCLUIR NOVAMENTE NO PLANO)
 Implantação de grupos de orientação e troca de receitas para hipertensos, diabéticos e

medicamentos controlados.(REALIZADO)

GRUPO 2 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

 Contratação de obstetra, otorrino e dermatologia.(REALIZADO)
 Agilizar o resultado de exames e cirurgias (REALIZADO)
 Melhorar a logística de transporte de pacientes dos assentamentos ao ame e ao

laboratório municipal(REALIZADO)
 Aquisição de equipamento para exames oftalmológicos para o centro de especialidades

verificar a necessidade de demanda, observando-se a relação custo-
benefício.(REALIZADO)

 Aquisição de mais ambulância para o município(REALIZADO)
 Melhoria na logistica de transporte de pacientes para outras localidades e na

humanização dos motoristas(REALIZADO)
 Criação de comissão com vistas a evitar a judicialização dos atendimentos de media e

alta complexidade em desfavor do município. (NÃO REALIZADO - INCLUIR NO PLANO)

GRUPO 3 - GESTÃO

 Que a secretaria de saúde trabalhe articule junto aos gestores da região dos lagos, a
agilidade no agendamento de encaminhamentos, exames e cirurgias junto ao ame e
outras referências.(REALIZADO)

 Realização de estudos e intervenções para acabar com os alagamentos das unidades
em dias de chuva (ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL)

 Melhoria na limpeza publica: coleta seletiva, terrenos baldios e caçambas.
(ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL)

 Contratação de servidores para limpeza da unidade (REALIZADO)
 Que a secretaria municipal de saúde faça parceria com a secretaria municipal de obras e

infra para melhorar e facilitar o acesso da equipe PSF QUALISs aos usuários
(ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL)

 Que a secretaria municipal de saúde trabalhe junto a operadoras a necessidade de
pontos de cesso a telefonia nos assentamentos (ENCAMINHADO AO SETOR
RESPONSÁVEL)

 Que a secretaria municipal de saúde disponibilize transporte a cada três meses para
usuários realizarem a doação de sangue com a realização de campanhas(REALIZADO)

 Priorizar o termino da construção nova UBS da cohab ate junho de2018 (REALIZADO)
 Aquisição de materiais de melhor qualidade para uso do setor da saúde.

(ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL)
 Plano de carreira e cargos e salários para servidores da saúde (ENCAMINHADO AO

SETOR RESPONSÁVEL)
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 Repasse do incentivo adicional para do ministério da saúde para os agentes de saúde
(ENCAMINHADO AO SETOR JURIDICO - NÃO HÁ LEGALIDADE)

 Garantia de direito a gestante ao acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto de
acordo com a lei na santa casa de Pereira Barreto. (ENCAMINHADO AO SETOR
RESPONSÁVEL - SANTA CASA)

 Readequação do estatuto dos servidores públicos municipais de Pereira Barreto, ao qual
a licença maternidade não interfira na contagem de tempo para aquisição do direito de
usufruir da licença prêmio. (ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL)

 Implantação gradual de jornada de trabalho de 06 horas para todos os servidores de
saúde ate dezembro 2018.(NÃO HÁ LEGALIDADE PARA REALIZAR ESSA
PROPOSTA)

GRUPO 4 – VIGILÂNCIAS

 Reforma da estrutura física do canil (REALIZADO)
 Solicitar que soro para animais peçonhentos e antirrábicos e que fiquem em estoque na

Santa Casa (REALIZADO)
 Intensificar as inspeções sanitárias em terrenos baldios públicos e privados.

(REALIZADO)
 Elaboração de um programa de castração animal (REALIZADO)
 Aumento do numero de agentes de vigilância em saúde para o CCZ (centro de controle

de zoonoses). (REALIZADO)

GRUPO 5 – SANTA CASA

 Contratação de especialidades médicas específicas conforme a demanda do município.
 Reorganização da escala interna no quadro de funcionários da enfermagem utilizando o

banco de horas para transferências. (REALIZADO)
 Ambulância equipada com suporte adequado em curto prazo. (REALIZADO -

AMBULANCIA UTI)
 Implantar o portal de transparência na santa casa irrestrito, com acesso a todas as

informações desde financeira a direitos do usuário. (REALIZADO)
 Implantar programa de humanização na santa casa focado no atendimento ao usuário.


