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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

 

MUNICÍPIO: Coivaras 

UF: Piauí 

CÓDIGO IBGE: 2202737 

IDENTIFICAÇÃO DA CONFERÊNCIA: VIII Conferência Municipal de Saúde 

DATA DE INÍCIO: 04/11/2021 

DATA DE TÉRMINO: 04/11/2021 

TOTAL DE HORAS: 8 horas 

LOCAL: Unidade Escolar Raimundo Martins 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

103 Sociedade Civil 

37 Representantes Governamentais 

43 Trabalhadores  

23 Prestadores de Serviço SUS 

DECRETO DE CONVOÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE: N° 

051/2021 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE - Assistentes Sociais 

Dra. Izabel Herika Gomes Matias Cronemberger e  

Me. Henrique Meneses Ribeiro. 
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2 APRESENTAÇÃO 

 

A VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras (PI) ocorreu no dia 04 de novembro 

de 2021, no pátio da Unidade Escolar Raimundo Martins. Dadas as circunstâncias do período 

de pandemia, o evento foi transmitido ao vivo pelo Youtube através do canal da Secretaria de 

Saúde (https://www.youtube.com/watch?v=Bowl8EDV68I ). Na ocasião, o evento contou com 

um total de 103 (cento e três) participantes divididos entre pessoas da comunidade local, 

trabalhadores da saúde, gestores municipais e representantes de organizações da Sociedade 

Civil, destes, 11 (onze) participaram de forma remota.  

O evento, que culminou em um trabalho articulado entre as equipes de saúde, Conselho 

Municipal de Saúde e do apoio da gestão municipal, representou uma grande oportunidade para 

a população Coivarense expressar suas angústias e seus anseios, bem como apresentar propostas 

que pudessem fortalecer os serviços de saúde no município a partir da percepção e vivência de 

cada um em relação a operacionalização da política de saúde de Coivaras.  

Nesse sentido, a VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras configurou-se como 

um espaço de representação, participação e deliberação que teve a contribuição da população, 

gestão e trabalhadores para a melhoria da saúde no município.  Logo, todos os munícipes que 

se beneficiam direta e indiretamente da política de saúde puderam participar de um diálogo 

aberto sobre “Acesso, qualidade e humanização: novos desafios do SUS”. 

Esse tema, escolhido em consenso com a equipe de organização e mobilização da VIII 

Conferência Municipal de Saúde, traduz o reconhecimento da população diante da forma na 

qual a política de saúde vem sendo implementada, bem como manifesta o desejo e a disposição 

para caminhar juntos em prol de uma saúde mais forte, consistente e efetiva, a partir da 

identificação dos gargalos, proposição de alternativas e participação no aprimoramento da 

saúde em Coivaras/PI.   

Nessa perspectiva, todos os participantes da VIII Conferência Municipal de Saúde de 

Coivaras puderam acompanhar as falas, conhecer a realidade a partir de visões diversas e propor 

alternativas e estratégias para a política, constituindo um ambiente o mais democrático possível 

para o progresso e construção da saúde do Município. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bowl8EDV68I
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3 PRINCIPAIS REGISTROS DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

No dia 04 de novembro de 2021 foi realizada, na Unidade Escolar Raimundo Martins, 

a VIII Conferência Municipal de Coivaras, que iniciou às 7 h e 30 min. Os participantes, logo 

que chegavam, tinham a temperatura corporal aferida e recebiam álcool em gel para 

higienização das mãos. Em virtude do contexto de pandemia da Covid-19, o uso de máscara era 

obrigatório, bem como houve recomendações para o distanciamento social, ainda que o local 

de realização da Conferência fosse um espaço amplo, aberto e com boa circulação de ar. 

Após todas as orientações e protocolos de saúde e higiene das mãos, os participantes 

que se dirigiram até o local do evento foram convidados a realizar a inscrição na mesa de 

credenciamento, localizada no hall da escola. Importa mencionar que, no caso dos participantes 

que desejaram participar de forma remota, o link para inscrição, bem como para acesso ao canal 

onde a transmissão fora transmitida, foi amplamente divulgado e constava nos convites que 

circularam nos grupos de whatsApp. Às 8 h, o cerimonialista, Sr. Elton, deu início às atividades 

de abertura da Conferência com uma fala de acolhimento, seguida de informes sobre a 

realização do evento.   

Na sequência, foram convidados para compor a mesa de honra os seguintes 

representantes: o Prefeito Marcelino Almeida de Araújo; a Secretária de Saúde Edimê Oliveira 

Gomes Freitas; a Presidente do Conselho Municipal de Saúde Cristiane Pereira; Secretária de 

Educação Prof. Antônia (Lilica); Secretário de Administração Ferdinan Freitas; Secretário de 

Agricultura Josieliton Cândido; Secretária de Assistência Social Elizângela Pereira; 

Coordenadora da Juventude Gessica Lorrane; Representante da Igreja Católica Antônio Pereira; 

Representante da Igreja Assembleia de Deus; Representando os usuários do SUS o Sr. Antônio 

da Cruz; Representando o Conselho Tutelar Linalva; Representando o Conselho de Saúde 

Josimar Martins; do Poder Legislativo José Pereira de Araújo; representando os trabalhadores 

da saúde a palestrante Dra Izabel Herika Gomes Matias Cronemberger.  

Após a composição da mesa solene e apresentação dos novos Conselheiros, ocorreu a 

execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Coivaras, seguidos de uma apresentação 
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cultural com voz e violão contribuindo para que o momento fosse mais leve e produtivo. No 

momento subsequente, foram ouvidas as falas do Prefeito Marcelino Almeida de Araújo sobre 

a importância da Conferência para o município, enquanto instrumento de gestão participativa 

com foco no aprimoramento da política de saúde em Coivaras. Durante a fala, o gestor enfatizou 

o fato que, ainda que com muitos pontos a ser melhorados, o município de Coivaras tem 

apresentado bons resultados no quesito saúde e possui equipamentos e uma dinâmica de 

atendimento que se apresentam melhores do que em muitos municípios vizinhos com maior 

capacidade financeira e administrativa. O Prefeito fez uma fala orgulhosa e otimista quanto à 

equipagem de um pequeno laboratório na cidade de Coivaras que irá possibilitar o atendimento 

da população de forma autônoma, sem que precisem esperar os exames serem enviados para 

municípios próximos. O gestor também mencionou o investimento na ordem de quase R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) na ampliação da UBS, com duas salas de vacinas (sendo 

uma delas exclusiva para a vacinação contra o Covid-19), bem como a criação de uma área 

aberta no centro da UBAS. Além disso, o Prefeito anunciou a volta das “Motolâncias” que 

cumprem um papel importante no município, visto que muitas comunidades são longínquas e 

demandam grande esforço da população para ir até as unidades de saúde para buscar 

medicamentos de uso contínuo.  

Dando prosseguimento à fala do Senhor Prefeito, a Secretária de Saúde Edimê Freitas 

também deu as boas vindas para todos os participantes e apresentou brevemente um relato sobre 

como a equipe da Secretaria de Saúde e do Conselho de Saúde esteve imersa no processo de 

organização nos dias que antecederam o evento. Na ocasião, a Sra. Edimê explicou que se sente 

contente com o serviço da equipe prestado à população, proferindo elogio à comissão 

organizadora.  

A Secretária, ao tempo que fez uma breve explanação da sua gestão frente à pasta da 

saúde no município de Coivaras, lembrou o quão difícil foi e o quanto tem sido desafiador estar 

à frente da pasta diante de um contexto de pandemia. A Secretária relatou que enfrentou 

problemas no começo da pandemia com relação a adoção das medidas sanitárias preconizadas 

pelos órgãos competentes, o que, por sua vez, gerou grande desconforto nos cidadãos. Para esse 

dilema, a gestora observou a importância do trabalho de sensibilização realizado pela Secretaria 

através de seus colaboradores, que envolveu desde o trabalho individualizado com as famílias 
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até a utilização de veículos de som para reforçar as recomendações necessárias para enfrentar a 

situação.  

Na sequência, fazendo alusão a etapa posterior do cronograma, a gestora informou que 

a Enfermeira Lucimary apresentaria a síntese das ações realizadas pela secretaria e, com isso, 

estaria à disposição da comunidade em geral para que fossem tiradas quaisquer dúvidas em 

ralação a algumas das ações apresentadas. Por fim, a Sra. Edimê fez o comunicado de que, na 

semana subsequente ao evento, estaria na cidade de Coivaras, o médico Dr Adoniran, 

responsável pela realização dos exames PSA, ou seja, a gestora promoveu a informação que já 

estava sendo divulgada no sentido de que ainda mais usuários pudessem acessar aquele serviço 

de tamanha importância.  

Posteriormente, quem proferiu fala foi a Presidente do Conselho Municipal de Saúde –

Sra. Cristiane Pereira, que enfatizou a importância do Conselho e relembrou que, no início do 

ano de 2021, foram eleitos os novos Conselheiros que, a convite da Presidente do Conselho 

apresentados para a população, formaram uma fila de cidadãos heterogêneos que exercem 

influência positiva para a saúde de Coivaras. Após o chamamento do último Conselheiro, os 

mesmos receberam uma salva de palmas. 

Logo após o retorno dos Conselheiros para os seus lugares, a Presidente do Conselho de 

Saúde realizou a leitura do Regimento Interno da VIII Conferência de Saúde de Coivaras com 

o tema “Acesso, qualidade, humanização: novos desafios do SUS”. Após a leitura, o pleno foi 

consultado sobre a deliberação da proposta que foi aprovada com unanimidade e, com isso, a 

Presidente declarou aberta a VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras. 

Na continuidade da programação da Conferência, os convidados que compuseram a 

mesa de honra foram convidados a sentarem-se no auditório para que pudesse dar 

prosseguimento aos trabalhos. Na sequência, foi convidada a Assistente Social, Dra Izabel 

Herika Gomes Matias Cronemberger para proferir a palestra magna com o tema “Acesso, 

qualidade e humanização: novos desafios do SUS”. No início da fala, a palestrante faz menção 

ao trabalho realizado pela equipe de organização do evento.  

“Quem é esse SUS? “Como ele se constrói?”. Esses foram os questionamentos iniciais 

da palestrante, alertando para o fato de que não existe direito definido e eterno, exemplificando 

com o fim do Programa Bolsa Família e como isso repercute na saúde. A proposta apresentada 

pela palestrante buscou despertar nos participantes da Conferência a capacidade de mobilização 
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e organização social e política em favor na manutenção dos serviços de saúde já existentes e na 

conquistas de novas garantias, ainda que em meio a um contexto tão incerto quanto um terreno 

de areia movediça.  

A fala, emoldurada por uma clara compreensão da política de saúde e uma paixão pelo 

serviço enquanto política pública de direito, teve como fios condutores estabelecidos, os 

seguintes: acesso, qualidade, humanização e desafios. Usando de uma metodologia de lógica 

inversa, a palestrante observa que, assim como todas as dimensões da vida social foram 

descontinuadas, a palestra também sairia, propositalmente, da sequência óbvia.  

Fazendo alusão a Carlos Drumond de Andrade, a Dra Izabel Herika ousou ao declamar, 

logo no início, o poema “Receita de ano novo”. A proposta intrigou e, com isso, prendeu a 

atenção dos participantes. A fala objetivou promover a reflexão sobre as ações que comumente 

são proteladas em detrimento de uma realidade efêmera, acelerada e fugaz. De maneira prática, 

o uso do poema que diz que pra ganhar um ano novo, “você, meu caro, tem de merecê-lo, tem 

de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você 

que o Ano Novo cochila e espera desde sempre”. Isto é, analisou a palestrante, o novo está 

dentro de cada um, e não deve ser esperado de forma passiva. 

O caminho, segundo a Dra Izabel, passa pelo cuidado com a mente, com a saúde mental 

tanto da população usuária dos serviços de saúde, quanto dos profissionais de saúde que estão 

no dia-a-dia dispostos a lidar com as demandas da população. Para promover a interação, a 

palestrante fez uso de uma ferramenta inovadora com a qual os participantes tiveram acesso a 

um link de QRCode que, após clicar, eram encaminhados para uma pesquisa que fazia a 

seguinte pergunta: como está o SUS de Coivaras? 

As respostas, que foram contabilizadas em tempo real, apontaram para respostas como: 

bom, excelente, poderia melhorar. Após analisar as respostas, que foram 25, a palestrante 

observou que as perspectivas sobre a realidade local é diversa, podendo variar de acordo com 

as vivências de cada uma, ainda que o objeto da análise seja o mesmo. Neste momento, a 

palestrante se propôs a apresentar a realidade da saúde de Coivaras conforme os dados 

consolidados para que, após alinhar as percepções e conhecimento da política de saúde na 

cidade, as propostas pudessem ser consoantes às reais necessidades da população usuária.   

Dentre os assuntos abordados, foram discutidos, além do contexto de criação do Sistema 

Único de Saúde, a desmercadorização, desmeticamentalização, fortalecimento das práticas 
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integrativas em saúde, inteligência emocional, aprender a ouvir os outros pontos de vistas no 

cotidiano profissional. Por fim, a palestrante convida os participantes a quebrarem paradigmas 

sobre as formas de atender, de receber, de encaminhar e de ser perceberem no processo. A 

palestra foi permeada por participação da plenária, demonstrando a pertinência da abordagem 

do tema.  

Depois das apresentações da palestra, ocorreu debate intenso da plenária, com 

questionamentos, depoimentos e já suscitando elementos para os trabalhos em grupo. O 

cerimonialista agradeceu pela presença da palestrante e convidou para intervalo, no qual foi 

servido o lanche no próprio local da Conferência. No momento seguinte, reuniram-se na 

plenária os participantes, onde foi conduzida uma dinâmica de divisão dos grupos para que 

pudessem compor os respectivos eixos:  

 

EIXO I – SUS, qualidade de vida e sua integralidade; 

EIXO II – Gestão do SUS em período de pandemia e pós-pandemia e participação 

social; 

EIXO III- Garantia do Financiamento e investimentos em Recursos Humanos e 

Qualificação para o SUS; 

EIXO IV – Fortalecimento das Redes e Serviços de Saúde (RAS) - Referência e 

Contrareferência. 

 

Para cada integrante dos grupos foi disponibilizado um documento contendo, além das 

especificações do respectivo eixo, perguntas norteadoras que serviram de subsídios nas 

discussões internas do grupo, a fim de fomentar as proposições em consonância com cada eixo. 

Os grupos foram divididos e seus membros se reuniram para a leitura do texto orientador do 

debate que culminou em discussões e proposições construídas individual e coletivamente. Esse 

foi um momento auro da Conferência onde viu-se, de fato, a construção coletiva de propostas 

fundamentadas para o desenvolvimento equânime e que aspira-se dentro do SUS. Os grupos 

ficaram divididos da seguinte forma: 
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Eixo 1 – Lorena Gomes, Lary, Marcia Noélia, Elky Anne, Nathalya, Josimar, Antônio 

Chagas, Mauricélia, Maria Elizabete, Edna, Conceição, e Henrique Meneses.  

Eixo 2 – Mailde, Genilourdes, Jucileide Gomes, Lucimary, Edimê Freitas, Idene, Ana, 

Chiquinha, Raimundo, Jaqueline, Francisco, e Mesquita, 

Eixo 3 – Cícero Gomes, Glenda, Janaína, Larissa, Eduardo, Francinelson, Cinara, 

Cristiane, Ariana, Mariinha, Marli, Gabriele, Josinalda, Totonha, Brizola, e Mazinho. 

Eixo 4 – Antônia, Linéia, Nilda, Eliziê, Etemaria, Elizangela, Francisca Luiza, Rosário, 

Ivelta, Maria das Dores, e Maria da Luz.   

 

Durante o debate nos grupos foram levantadas questões sobre a realidade do município, 

as possibilidades de aprimoramento do SUS e, em especial, foram pensadas estratégias de tornar 

as ações da Secretaria de Saúde mais atrativas para a população. Assim, ocorreu a apresentação 

das propostas, tendo como expositores, respectivamente, os seguintes representantes: Eixo 1- 

Nathalya (Psicóloga), Eixo 2- Jucileide (Enfermeira), Eixo 3- Larissa (Dentista), Eixo 4- Maria 

da Luz (Professora). As propostas foram amplamente discutidas e aprovadas pela plenária. 
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PROPOSTAS APROVADAS 
 

EIXO 1 – SUS, qualidade de vida e 

sua integralidade. 

 

EIXO 2 – Gestão do SUS em período 

de pandemia e pós-pandemia e 

participação social. 

 

EIXO 3 – Garantia do Financiamento e 

investimentos em Recursos Humanos e 

Qualificação para o SUS. 

 

EIXO 4 – Fortalecimento das Redes e 

Serviços de Saúde (RAS) - Referência e 

Contrareferência. 

 

- Promover a integração das redes de 

saúde; 

 

- Levar informações às famílias que, 

por algum motivo, não estão aderindo 

as atividades educativas; 

 

- Realizar periodicamente estudos de 

casos; 

 

- Implantação da Equipe Ament 

 

- Priorizar as ações de qualidade de 

vida para os segmentos de crianças e 

idosos; 

 

- Implantar uma equipe 

multidisciplinar, de todas as políticas, 

para a realização de estudos de casos 

na modalidade integrativa. 

 

- Melhorar e ampliar a comunicação, 

criar uma linha uníssona entre gestão, 

profissionais e usuários; 

 

- Implementar educação permanente 

entre os servidores; 

 

- Realizar reuniões unificadas (Rodas 

de Conversa e estudos de casos); 

 

- Monitoramento e acompanhamento 

de doenças crônicas (HAS, DM);  

 

- Promover campanhas sobre 

alimentação saudável; 

 

- Utilizar recursos de emendas para 

aquisição de materiais, equipamentos e 

insumos para aplicação das ações de 

combate ao Covid-19 e pós-Covid.  

 

- Intensificar ações para reduzir e 

prevenir os riscos de doenças 

transmissíveis; 

 

- Melhorar a remuneração profissional.  

 

- Urgência odontológica online (serviço de 

saúde bucal pelo whatsapp em casos de 

urgência – Plantão odontológico online); 

 

- Investir na área de promoção e acesso à 

instalação de aparelhos ortodônticos e 

ortopédicos para pacientes de 8 a 18 anos; 

 

- Voltar com a educação permanente para os 

profissionais da SMS; 

 

- Triagem seletiva para as especialidades; 

 

- Melhorar a parceria com o CEO e o CAPS 

de Altos e Campo Maior; 

 

- Disponibilizar profissional da enfermagem 

para acompanhar os pacientes na 

ambulância; 

 

- Curso de primeiros socorros para os 

motoristas das ambulâncias; 

 

 

 

 

- Amparo da saúde dentro da Educação 

(Psicólogo) para fortalecer o Programa 

Saúde na Escola; 

 

- Que nos períodos de campanhas de 

vacinas aconteça nas escolas; 

 

- Retomar atendimento da saúde bucal nas 

escolas de forma periódica; 

 

- Contratação de educador físico para as 

academias; 

 

- Fortalecer o trabalho com os adolescentes 

nas escolas; 

 

- Disponibilizar equipamento móvel para 

atendimento à população, contribuindo 

para atendimento formal, minimizando os 

acessos a contatos particulares. 
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 Após leitura das propostas, ocorreu a eleição dos delegados para a Conferência Estadual de Saúde, que 

foi mediada pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cristiane Pereira. Na eleição, foram eleitos os 

seguintes. 

 

4 DELEGADOS ELEITOS 

Usuários: 

Titular 

Luiza Gomes de Oliveira 

RG: 2.499.573 

(86) 99466-2459 

Suplente 

Francinelson Lemos Mourão – Suplente 

RG: 4.792.898 

(86) 994844869 

 

Trabalhadores de Saúde: 

 

Titular 

Jucileide Gomes Matias 

RG: 1.254.580 

(86) 99422-8051 

 

Suplente: 

Elke Anne Araújo Freitas 

RG: 2.233.170 

(86) 99416-3146 

 

Conselho de Saúde: 

 

Titular 

Cristiane Pereira do Nascimento 

RG: 3.880.771 

(86) 99552-3796 

 

Suplente 

Josimar Sousa Martins 

RG: 1.807.865 

(86) 99567-0705 

 

 Após a eleição dos delegados que irão representar o município de Coivaras na Conferência Estadual 

de Saúde, assumiu a fala a Sra. Lucimary, fazendo a conferência nominal dos delegados e seus respectivos 

cargos. Após esse momento, a Presidente do Conselho de Saúde assumiu a palavra, conduziu a entrega dos 

certificados e a agradeceu a participação e empenho de todos os envolvidos na elaboração, coordenação e 

execução da VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras. Por fim, declarou encerrada a Conferência.  
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5 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

 
Mesa de Credenciamento 

 

 
Composição da Mesa de Honra 
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Prefeito Marcelino Almeida de Araújo 

 

 

 
Secretária de Saúde Edimê Freitas 
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Leitura do Regimento – Registro da Transmissão Ao Vivo 

 

 
Apresentação dos Conselheiros Municipais de Saúde 
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Enfermeira Lucimary – Apresentação das ações de saúde no município 

 

 

 
Registro da plenária  



17 

 

  
Registro da Plenária – Execução dos Hinos Nacional e de Coivaras 

 

 
Palestra - Dra Izabel Herika Gomes Matias Cronemberger 
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Grupos elaborando as propostas 

 

 

 
Apresentação das propostas – Eixo 1 
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Apresentação das propostas – Eixo 2 

 

 

 

 
Apresentação das propostas – Eixo 3 
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Apresentação das propostas – Eixo 4 

 

 
Mesa do Coffee Break 
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Equipe de Organização da VIII Conferência Municipal de Saúde 
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6 AVALIAÇÃO 

 

 

O instrumental utilizado para a avaliação da Conferência foi distribuído para todos os participantes 

inscritos, bem como foi orientado que, após o preenchimento das informações, o instrumental deveria ser 

entregue para a comissão organizadora na mesa de credenciamento. No total, 19 (dezenove) participantes 

preencheram a avaliação que contemplava os seguintes itens: 

 

1 Divulgação; 2 Local de realização; 3 Acessibilidade; 4 Receptividade e acolhida; 5 Tempo das Exposições; 

6 Organização; 7 Qualidade da exposição – Palestra Magna; 8 Qualidade das discussões dos temas nos grupos 

de trabalho; 9 Tempo para as discussões; 10 Respeito à fala das pessoas participantes; 11 Condução da 

Plenária; 12 Programação; 13 Cerimonial. 

 

Os itens foram avaliados a partir das classificações: Excelente; Muito Bom; Bom; Regular;  Ruim. O 

resultado da avaliação está disposto no gráfico 1: 

 
Elaboração própria. 

 

No geral, os itens foram avaliados em sua maioria como Excelente, Muito Bom e Bom. Os itens que 

tiveram avaliações menos positivas foram justificados pelas sugestões feitas pelos participantes, visto que o 

instrumental possibilitava essa atividade. As sugestões foram: realização de mais reuniões para discutir a 

realidade da saúde de Coivaras, climatização do espaço de realização do evento, e qualidade do som. 
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APÊNDICE 

 

REGIMENTO INTERNO 

 
 

 

REGIMENTO INTERNO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COIVARAS-PI 

TEMA: “ACESSO, QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO, NOVOS DESAFIOS DO SUS” 

 
Capítulo I 

Dos objetivos 

Art.1° Este Regimento tem por finalidade normatizar os processos de organização, realização e funcionamento 

da VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras- PI. 

Art.2º A VIII Conferência Municipal de Saúde convocada pelo Decreto Municipal n° 051/2021 de 05 de 

outubro de 2021, presidida pela Secretaria Municipal de Saúde e Coordenada pela Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde, será foro de debates sobre a saúde aberto a todos os segmentos da sociedade e terá a 

finalidade de discutir propostas que cumpram metas estabelecidas pelas diretrizes pertinentes, idealizando 

propostas para a reestruturação da política de saúde com a construção do Plano Municipal de Saúde (2022 a 

2025). 

 

Capítulo II 

Da realização 
Art.3º A VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras, será realizada no dia 04 de novembro de 2021, ás 

07:30h, na Unidade Escolar Raimundo Martins, sob a responsabilidade orçamentária da Prefeitura Municipal 

através da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Buscando evitar a disseminação do 

novocoronavírus, dada a situação pandêmica, a VIII Conferência Municipal de Saúde ocorrerá de forma 

hibrida (presencial e online), através do canal de internet da Prefeitura Municipal. Caso haja impedimento 

sanitário, devido a pandemia da Covid-19 para a realização do evento na modalidade pretendida, os encontros 

acontecerão somente online. 

 Art.4º A VIII Conferência Municipal de Saúde não será precedida por Pré- Conferência. 

 

Capítulo III 

Do temário 

Art.5º A VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras terá como Tema central:“ACESSO, QUALIDADE 

E HUMANIZAÇÃO: NOVOS DESAFIOS DO SUS¨. 

Art.6º Além do temário central a VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras terá como eixos 

(subtemas): 

  I -SUS, qualidade de vida e sua integralidade; 

 II- Gestão do SUS em período de pandemia e pós pandemia e participação social; 

 III - Garantia do financiamento e investimento em recursos humanos e qualificação para o SUS; 

IV - Fortalecimento das Redes e Serviços de Saúde(RAS)-Referência e Contrareferência. 

Art.7º A abordagem de cada item do temário será realizado por exposição de conferencistas seguidas de 

discussão na plenária e posterior discussão nos grupos de trabalho. 

Parágrafo único – Cada grupo de trabalho terá um coordenador eleito pelo grupo para presidir a reunião e 

um relator também indicado pelo grupo. 
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Art.8º Será facultado a quaisquer dos membros da Conferência por ordem e mediante prévia inscrição a mesa 

diretora dos trabalhos manifestar-se verbalmente ou por escrito durante o período de debates, através de 

perguntas ou observações pertinentes ao tema. 

 

Capítulo IV 

Participação 

Art.9º Poderão participar todos os munícipes maiores de 18 anos, com acesso à internet, através do link que 

será disponibilizado no site e redes sociais da Prefeitura Municipal de Coivaras. 

Art.10º Para participar do envio de propostas, cada munícipe deverá preencher o questionário online que será 

disponibilizado através de um link, sendo redirecionado para o Formulário Digital, onde o mesmo deverá 

respondê-lo e inserir suas demandas em relação a Saúde no Município. 

 

Capítulo V 

Da organização da Conferência 
Art.11º A VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras será realizada sob os auspícios da Prefeitura 

Municipal de Coivaras PI, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. 

Art.12º A VIII Conferência Municipal de Saúde será coordenada pela Secretária Municipal de Saúde e na sua 

ausência pelo representante legal do Conselho e terá como membros da comissão organizadora. 

Comitê executivo e de organização: 

Presidente: Edimê Oliveira Gomes Freitas 

Vice-Presidente: Cristiane Pereira de Nascimento Santos 

Secretário(a) executivo(a): Jaqueline Morais Sousa Pessoa 

Coordenador(a)de divulgação/comunicação: Genylourdes Vieira da Silva 

Art.13º A secretaria do evento funcionará na Secretaria Municipal de Saúde até o dia 03 de novembro de 2021 

e no local do evento. 

Art.14º Os delegados das instituições deverão se inscrever até o dia 04 de novembro de 2021. 

Art.15º Todos os participantes terão direito a voz, mas somente os delegados terão direito a voz e ao voto. 

Art.16º A distribuição e ocupação das vagas de delegados obedecerão a paridade prevista na resolução 

nº453/2012- CNS. 

Art.17º A responsabilidade pela realização do monitoramento, será de competência da gestão municipal e do 

Conselho Municipal de Saúde, com apoio solidário de movimentos, entidades e instituições. 

Art.18º A Secretaria Municipal de Saúde assegurará todas as condições materiais, humanas e tecnológicas 

para a organização e realização da VIII Conferência Municipal de Saúde. 

 

Capitulo VI 

Dos membros da Conferência 

 

Art.19º Poderão inscrever-se como membros participantes da VIII Conferência Municipal de Saúde, as 

pessoas, instituições e entidades civis organizadas interessadas nas ações de saúde desenvolvidas no 

Município. 

Art.20º Tomarão parte da VIII Conferência Municipal de Saúde, como delegados os membros titulares do 

Conselho Municipal de Saúde, representantes do poder público indicados pelos dirigentes dos órgãos que 

prestam serviços na área da saúde e representantes da sociedade civil organizada indicada pelas entidades 

existentes no município, em 1 por entidade/ órgão de representação. 

Art.21º Tomará parte na condição de participante credenciado cidadão interessados em contribuir no processo 

de avaliação e diagnóstico dos serviços de saúde, que tenham interesse de atuar na área da saúde e que tenha 

solicitado seu credenciamento antecipado junto a comissão organizadora. 

Art.22º Tomarão parte como na condição de convidados os colaboradores de saúde, e autoridades do 

município convidado pela organização do evento. 
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Art.23º Apenas os delegados terão direito a voz e voto durante a realização dos trabalhos, os demais 

participantes terão liberdade de voz. 

Parágrafo único: A quantidade de convidados não deve ultrapassar a quantidade de delegados credenciados. 

Art.24º Serão delegados para a Conferência Estadual de Saúde 04 delegados eleitos na Conferência Municipal 

de Saúde, obedecendo-se sempre a paridade entre poder público e sociedade civil. 

Art.25º A mesa final da plenária será composta por um relator, um Coordenador e um Secretário e terá como 

objetivo: aprovar ou rejeitar propostas provenientes do Relatório consolidado dos trabalhos em grupos (eixos 

temáticos) e as propostas de moções. 

 

Capitulo VII 

Relatório Final 

 

 Art.26º Com as propostas da VIII Conferência Municipal de Saúde será elaborado Relatório Final, contendo 

as propostas debatidas e deliberadas na Conferência, que subsidiarão as diretrizes municipais para adoção de 

políticas de saúde para o quadriênio 2022 a 2025. 

Art.27º Encerrada a fase de elaboração e apreciação do Relatório Final, o mesmo será disponibilizado para 

acesso da população através do site oficial da Prefeitura Municipal de Coivaras. 

 

Capitulo VII 

Disposições Gerais 

 

Art.28º O monitoramento da aplicação das diretrizes aprovadas na Conferência será realizado no processo de 

elaboração do Plano Municipal de Saúde e das Programações anuais.  

Art.29º Os certificados de participação serão conferidos aos participantes que efetivamente preencherem o 

Formulário e que o requereram na ficha cadastral. A Comissão organizadora enviará por email no prazo de 

até 60 dias. 

Art.30º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão organizadora da VIII Conferencia 

Municipal de Saúde de Coivaras. 

  Art.31º O presente Regimento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Coivaras, na reunião extraordinária  

no dia 29 de  outubro 2021 e segue sua publicação. 

 

 

Conselho Municipal de Saúde de Coivaras 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Coivaras 
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CONVITE 

 

VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COIVARAS 

 

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO ONLINE 

 

Prezado(a) participante da VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras – PI que tem como tema 

“Acesso, qualidade e humanização: novos desafios do SUS” devido ao momento em que ainda estamos 

vivendo de pandemia, e entendendo a importância da sociedade para a construção de uma Cidade cada vez 

melhor de ser viver, a Conferência Municipal de  Saúde ocorrerá de forma híbrida, isto é, de forma presencial 

e online, através da transmissão no canal do youtube da cidade DiCOIVARAS PI, click no link: 

https://www.youtube.com/c/DICOIVARASPI dia 4 de novembro. 

 

A sua participação é imprescindível, click no link e faça a sua inscrição: 

https://forms.gle/PdRkKAd1cRYWCG8J9 

 

Para que a sua participação seja ainda mais efetiva, faz-se necessário também a sua contribuição com 

formulação de propostas que objetivem a melhoria da cidade de Coivaras. Também é importante a sua 

avaliação sobre a organização e condução da VIII Conferência de Saúde. Mande suas propostas e avalie a 

Conferência, através do link: https://forms.gle/gHLn8EsV3L2PMeJR9 

 

Para uma Coivaras melhor e para que vivamos cada vez mais com Saúde, é imprescindível a participação de 

todos e todas! Boa Conferência Municipal de Saúde de Coivaras (PI)! 

 

Atenciosamente, 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

Secretária de Saúde 

 

Prefeito Municipal de Coivaras  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/DICOIVARASPI
https://forms.gle/PdRkKAd1cRYWCG8J9
https://forms.gle/gHLn8EsV3L2PMeJR9
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PROGRAMAÇÃO  

 

  
VIII Conferência Municipal de Saúde de Coivaras – PI 

Dia: 04/11/21 

 07:30 às 10:00hs – Credenciamento (Inscrição) 

Dia da Conferência: 04/11/2021 

Local: Unidade Escolar Raimundo Martins 

 08:00 - Composição da mesa de autoridades 

 08:10 - Execução do Hino Nacional e Execução do Hino de Coivaras 

 08:20 - Apresentação cultural   

 08:35 - Solenidade de abertura oficial da VIII Conferência Municipal de Saúde 

 09:00 - Apresentação das ações da Secretaria Municipal de Saúde 

 09:20 - Leitura e Aprovação do Regime Interno 

 09:30 - Palestra Magna: “ACESSO, QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO: NOVOS DESAFIOS DO 

SUS” 

 11:00 - Formação e discussão em grupo dos eixos temáticos de trabalho 

 11:40 -  lanche – em trabalho 

 13:00 - Plenária final - Apresentação das propostas por grupo de temático de trabalho e deliberações 

 14:00 - Eleição dos Delegados para Conferência Estadual 

 14:30 - Encerramento 
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VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COIVARAS 

 

                                                                                        DATA:__/__/__ 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO PARTICIPANTE:.......................................................................................... 

ENDEREÇO:.................................................................................................................... ... 

TELEFONE:........................................................................................................................ 

REPRESENTAÇÃO:.......................................................................................................... 

(     )Entidade Governamental............................................................................................ 

(     )Entidade não Governamental..................................................................................... 

(     )Entidade deClasse..................................................................................................... ... 

 

CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA: 

CONVIDADO( ) OBSERVADOR( ) USUÁRIO( ) TRABALHADOR NA ÁREA( ) 
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VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COIVARAS 
NOME  REPRESENTATIVIDADE/ 

SEGMENTO 

CONTATO/e-

mail 
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QUESTIONAMENTOS POR EIXO 
 

I – SUS, qualidade de vida e sua integralidade. 

 

Análise todas as questões a partir das realidades da zona urbana e rural 

 

- Como está a qualidade de vida da população? O que pode ser feito? De que forma? 

- Existe comunicação entre a política de saúde e as demais políticas públicas? Como? Pode ser 

melhorado? 

- Praticas Integrativas em Saúde, é uma realidade? Como poderia acontecer?  

- Avaliem a realidade do SUS no município. O que pode ser melhorado? 

 

II – Gestão do SUS em período de pandemia e pós-pandemia e participação social. 

 

Análise todas as questões a partir das realidades da zona urbana e rural 

- Como estão os equipamentos permanente na Saúde? Funcionam? Precisa ser melhorado? O ambiente de 

trabalho é agradável?  - Precisa ampliar a quantidade de computadores, impressoras com Xérox e scanner para 

serviços de saúde, inclusive nos consultórios, garantindo acesso online a exames e informações, visando à 

sustentabilidade? 

 

- A infraestrutura é adequada para os  trabalhos nas unidades de saúde, que otimizem o atendimento ao usuário 

e que garantam segurança, higiene e ergonomia aos trabalhadores? 

 

- As atividades educativas são realizadas com atividades terapêuticas, lúdicas, jogos pedagógicos, brinquedos 

educativos, materiais didáticos e instrumentos 

Musicais? Como poderia melhorar? 

 

- A recepção dos SERVIÇOS DE SAÚDE protegem o servidor no momento dos atendimentos?  Os serviços 

tem acessibilidade? 

 

- Os prontuários são alimentados? Como?  Existe Comissão de Avaliação de Prontuários para as Unidades de 

Saúde? Pode ser melhorado? Como? 

 

- Como está a oferta de ações de saúde mental - em nível de atendimento, acompanhamento, monitoramento 

e reabilitação na Atenção Primária, com atuação de equipes multidisciplinares, considerando os severos 

impactos da pandemia na saúde mental direta dos infectados e dos familiares enlutados? 

 

- Como estão as visitas domiciliares por agente comunitário de saúde (ACS) às famílias adstritas de acordo 

com o risco e vulnerabilidade? Pode ser melhorada? 
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- Existem fóruns e/ou núcleos de debates sobre a saúde pública, coordenado pelo Conselho Municipal de 

Saúde, objetivando a discussão ampliada com a sociedade sobre a temática, proporcionando o maior 

entendimento das demandas, estimulando a participação popular bem como capacitando para efetiva busca de 

direitos. Existe fóruns, seminários, oficinas, encontros para debater a realidade do SUS? - A população 

participa das ações? Opina? Como pode ser melhorado? - Existe divulgação dos materiais didáticos que visem 

à comunicação com as pessoas em geral sobre suas ações e sobre o SUS na cidade de Coivaras? 

 

III- Garantia do Financiamento e investimentos em Recursos Humanos e Qualificação para o 

SUS. 

 

Análise todas as questões a partir das realidades da zona urbana e rural 

- Como está a realidade das equipes de saúde? Está completa? Faltam profissionais? Podem ser 

redimensionados? Precisa de contratação? E as carga horárias de trabalho? 

 

- Como está a funcionalidade e organização do corpo administrativo da Saúde no município? Precisa ser 

ampliada o número de servidores na recepção e administração para garantir acesso, qualidade, humanização 

e permitir que os técnicos das diversas áreas possam prestar assistência com qualidade? 

 
- Existem atividades de capacitação e treinamento na área da saúde? Quais? Como acontecem? Podem 

melhorar? 

 

- Tem capacitação e cursos na área de saúde mental? Como a saúde mental pode ser melhor implementada? 

 

- Considerando os aspectos sociais que contribuem ou interferem no processo de saúde e doença, quais práticas 

e ações educativas e preventivas são realizadas no município? Como podem melhorar? 

 

- Como estão os serviços de saúde da cidade de Coivaras a partir das ações previstas no programa de 

humanização “Humaniza – SUS”; 

 

- Como está a valorização do trabalhador? Como pode ser aperfeiçoada? 

 

IV – Fortalecimento das Redes e Serviços de Saúde (RAS) - Referência e Contrareferência. 

 
Análise todas as questões a partir das realidades da zona urbana e rural 

- Quais as estratégias de reabilitação psicossocial previstas na Portaria nº 3088 de Dezembro de 2011? 

 

- Como está a Atenção à Saúde bucal? E para a criança e adolescente? E a pessoa idosa? Os serviços 

odontológicos tem acessibilidade? Sem morosidade?  

 

-  A academia ao ar livre é usada? Por que? Como pode ser melhorada? 

- Como está a organização nos encaminhamentos? Existem faltas? Pode melhorar o acesso? 
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- Tem protocolos para curativos realizados nas unidades de saúde, garantindo a entrega dos insumos e 

acompanhamento do uso pela equipe de enfermagem possibilitando tratamento digno e humanizado para o 

paciente? 

 

- Como está o programa de planejamento familiar, especialmente junto aos adolescentes, incluindo as formas 

contraceptivas, garantindo o acesso aos insumos necessários?  

 

- Existem ações de prevenção, identificação e enfrentamento à violência e abuso sexual de crianças e 

adolescentes, por meio de informação, capacitação e campanhas na Rede Escolar e de Atenção à Saúde, 

instrumentalizando crianças e adolescentes, profissionais, pais e cuidadores acerca do tema. 

- Como está a cobertura e a qualidade do pré-natal? 

 

- Existem consultas online na atenção básica em saúde para casos que possam ser atendidos em atendimentos 

remotos, como por exemplo: retornos para levar exames e acompanhamento de hipertensos e diabéticos? 

 

- Como estão as ações de promoção de saúde (vacinação, campanhas, palestras, consultas médicas, de 

enfermagem e acompanhamento do ACS) nas comunidades e bairros? 

 

- Como está a Vigilância Sanitária? Pode melhorar?  

 

- Como está a entrega de medicação? Existe Campanha educativa sobre a retirada consciente de 

medicamentos?  

 

- As consultas de rotina estão em dia? O Sistema de Regulação Funciona? 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

Sua opinião é muito importante! Por isso, solicitamos o preenchimento deste instrumento para que 

possamos melhorar cada vez mais. 

 

Item/ Avaliação Excelente Muito 
Bom 

Bom Reagular Ruim 

Divulgação      

Local de realização      

Acessibilidade      

Receptividade e acolhida      

Tempo das Exposições       

Organização      

Qualidade da exposição – Palestra      

Qualidade das discussões dos temas nos 
grupos de trabalho 

     

Tempo para as discussões      

Respeito à fala das pessoas 
participantes 

     

Condução da Plenária      

Programação      

Cerimonial      

 
 

CRÍTICAS E SUGESTÕES: 
 

 

 

 

SUGESTÃO DE TEMAS PARA A PRÓXIMA CONFERÊNCIA: 
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CERTIFICADO  
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CRACHÁ 

 

 


