10ª Conferência Municipal de Saúde
Município de Rio das Pedras
A 10º Conferência Municipal de Saúde convocada pelo Decreto nº 2.570 de 31 de Agosto de
2021, da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, será realizada no dia 30 de Setembro de
2021, sendo em duas etapas:
Pré-conferência no período de 21 a 24 de Setembro de 2021 e a Conferência final no dia 30
de Setembro de 2021).
A Conferência tem a finalidade de avaliar a situação de saúde da população, a estrutura das
Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de
Saúde e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde dos
próximos 4 anos (2022-2025).
A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Rio das Pedras, a qual será orientada pelo tema
central, “ O enfrentamento do SUS diante da nova realidade, SUS mais forte contra o
invisível”. Com os principais Eixos: “ Eixo 1: “Saúde como direito de todos”, Eixo 2:
“Consolidação do SUS – Princípios e Diretrizes”, Eixo 3: “Financiamento do SUS” Como Política Brasileira de Saúde. a realizar-se no dia trinta se setembro de dois mil e vinte
um (30/09/2021) de forma virtual disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Rio das
Pedras – https://www.riodaspedras.sp.gov.br/cms.php
A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Rio das Pedras será presidida pelo Sr. Presidente
do Conselho Municipal de Saúde em conjunto com o Sr. Secretário Municipal de Saúde SESAU.
No período em que estamos vivendo, marcado pela pandemia da Covid -19 e pelas necessárias
medidas de distanciamento social, será disponibilizada de forma virtual a página
https://www.riodaspedras.sp.gov.br/cms.php no site da Prefeitura Municipal de Rio das
Pedras para a participação da população em geral, lideranças e representantes de entidades,
serviços de saúde e todos que desejarem participar do fortalecimento do SUS (Sistema Único
de Saúde). Todos serão aguardados para a 10ª Conferência Municipal da Saúde
Na etapa da Pré-conferência acontecerá a votação das propostas sugeridas.
A Conferência final ocorrerá no dia trinta de setembro de dois mil e vinte um (30/09/2021),
após a Comissão Organizadora fazer a consolidação das propostas aprovadas na PréConferência de acordo com os três eixos temáticos: Eixos 1: “ Saúde como direito de todos”,
Eixo 2: “Consolidação do SUS” – Princípios e Diretrizes, Eixo 3: “Financiamento do SUS”
- Como Política Brasileira de Saúde.

A aplicação das diretrizes constantes no Relatório Final da 10ª Conferência Municipal de
Saúde será monitorada pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo Secretário Municipal de
Saúde- SESAU.
A estrutura organizacional da 10ª Conferência Municipal de Saúde é definida no seu
Regimento e devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo Secretário
Municipal de Saúde.
A Conferência é aberta a toda população de Rio das Pedras e podem participar todos
segmentos da área de saúde previstos na Lei nº 8.142/90: Usuários, Trabalhadores e
Gestores/Prestadores, bem como os demais movimentos e instituições da sociedade, desde
que atendam o que dispõe o Regimento da Conferência de Saúde.
O poder público tem adotado medidas para prevenção e contenção do novo coronavírus,
respeitando as medidas sanitárias de orientações para o distanciamento social evitando
aglomerações de pessoas. Em atendimento as determinações preconizadas e recomendações
do Conselho Nacional de Saúde e Estadual SP de Saúde a 10ª Conferência Municipal de Saúde
será remota garantindo a segurança dos munícipes.
ETAPAS DA CONFERÊNCIA
1 - PRÉ-CONFERÊNCIA PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2021.
O que é: Momento em que o munícipe poderá aprovar de forma a "selecionar" as propostas
no
Documento
Norteador
construído
pela
Comissão
Organizadora
Quando: De 21/09/2021 à 24/09/2021
Como participar:
•
•
•
•
•
•
•

Acessar o link: CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR !
Maiores de 16 anos que tenha acesso à internet
Usuários do SUS em atendimento nas Unidades de Saúde
Trabalhadores de saúde e Gestores/Prestadores, bem como os demais movimentos e
instituições da sociedade
Preencher a ficha de cadastro para ter acesso à votação
Acessar o link de cada eixo e votar em quantas propostas desejar, clicando em cada
uma delas
Cada participante terá direito ao voto somente uma vez em cada eixo, sendo esse
vinculado ao CPF, ou seja, o participante poderá votar em quantas propostas desejar
em cada eixo, após a finalização da votação não terá mais acesso para votar novamente

2-CONFERÊNCIA:
O que é: Neste momento o participante terá acesso ao consolidado das propostas mais votadas,
utilizando o mesmo link de acesso, entrar com o número do CPF e senha
Quando: Dia 30/09/2021.

Como participar:
•

Acessar o link: CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR !

3- RESULTADO CONSOLIDADO:
O que é: Consolidado de todas as propostas aprovadas do 1º Relatório Síntese realizado na
Pré-conferência. Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem a maioria dos
votos (cinquenta por cento mais um)
Quando: Dia 30/09/2021
O Relatório Final será elaborado pela Comissão Organizadora e deverá contemplar o
conjunto das propostas aprovadas na 10ª Conferência Municipal de Saúde de Rio das
Pedras e ficará disponível no site para apreciação da população
4- O Certificado de participação será conferido aos participantes que efetivamente
preencheram o formulário de inscrição e esse ser solicitado pelo e-mail da Secretaria
Municipal de Saúde (saudepedras@yahoo.com.br). A Comissão Organizadora enviará por email no prazo de até 60 dias.

PARTICIPE, NÃO DEIXE DE CONTRIBUIR COM A SAÚDE DE SEU MUNICÍPIO
“VAMOS DEFENDER O SUS E ENFRENTAR O INVISÍVEL”

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS

