
CONFERÊNCIA SAÚDE

      

PREFEITO ABRIU A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Com o objetivo de definir as diretrizes do Plano Municipal de Saúde (2010/2013) e dar
encaminhamento as propostas e sugestões fornecidas pela população e funcionários durante a
realização das pré-conferências de saúde, a Prefeitura de São Carlos está realizando a 4ª
Conferência Municipal de Saúde que neste ano tem como tema “A Estratégia de Saúde da
Família: O SUS que temos e o SUS que queremos”.

Na noite desta quinta-feira (27), aconteceu a solenidade de abertura da Conferência que
contou com as presenças do prefeito Oswaldo Barba, o vice-prefeito Emerson Leal, o
presidente da Câmara Municipal, Lineu Navarro, o vereador Normando Lima, o secretário
municipal de Saúde Arthur Pereira, a consultora técnico do Departamento de Atenção Básica
do Ministério da Saúde Patricia Chueiri,  e Vera Zambom representante do Departamento
Regional de Saúde de Araraquara, além de profissionais da área  e representantes dos
conselhos de saúde e diversos estabelecimentos de saúde da cidade.

Para o secretário Arthur Pereira, a Conferência “é um momento importante de prestar contas
para a sociedade das ações que a Prefeitura vem desenvolvendo na área de saúde, mas
também um espaço de reflexão, fortalecimento da parceria com as universidades e instituições
de saúde com construção coletiva das diretrizes do Plano Municipal de Saúde”, disse.

O presidente da Câmara Lineu Navarro lembrou a regulamentação da Lei Orgânica que realiza
conferências de saúde na cidade a cada dois anos e a promulgação que será feita pelo prefeito
Oswaldo Barba instituindo o dia municipal dos agentes comunitários de saúde. “Um momento
vitorioso para o SUS que contribui para a construção de novas políticas para a área de saúde”.

O prefeito Oswaldo Barba citou várias ações já desenvolvidas na área de saúde do município
como a construção do 1º módulo do Hospital-Escola, as obras do segundo, a ampliação das
equipes de saúde da família, e objetivos como melhorar a estrutura física das unidades de
saúde, investir na capacitação permanente dos profissionais da área, construção de novas
unidades de saúde como o Pronto Socorro da Vila Prado e futuramente do Santa Felícia e
ressaltou a importância da parceria com a Santa Casa. 

“Nós temos investido cerca de 23% do orçamento em saúde, mas é preciso fazer ainda mais,
saúde precisa sempre mais, por isso a conferência é um momento de discussão do plano de
saúde da população, o SUS, buscando humanizar, aprimorar e estruturar o atendimento. É
nesta direção que estamos trabalhando e implementando as políticas de saúde”, frisou o
prefeito.

O prefeito Barba explicou ainda que tem compromisso com a  construção do novo plano de
cargos e salários dos servidores, entre eles os da área de saúde. “No dia do servidor eu assinei
a portaria nomeando a comissão que está trabalhando para fazer as primeiras propostas e
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corrigir algumas distorções para continuarmos atendendo a população com qualidade”.

Patricia Sampaio Chueiri, do Ministério da Saúde, apresentou também aos presentes a palestra
“A Estratégia de Saúde da Família: O SUS que temos e o SUS que queremos”. As discussões
das propostas com trabalho em grupos continuam neste sábado (28) no salão de eventos do
campus I da USP com atividades das 8 às 16h45.

(27/11/09)

 2 / 2


