
 
 

Ata da 2ª reunião da Com. Org. 7ª Conf. Mun. Saúde 2709/18       1 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 1 

DE SAÚDE 2 

Data: 02/10/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata, com a 4 

participação dos seguintes convidados: Isilda Aparecida de Rezende Giudice e Renata 5 

Fuentes.  6 

Ordem do dia: 7 

1- Definição sobre o número de delegados: Os membros presentes sugeriram que sejam três 8 

delegados por Pré-Conferência, respeitando a paridade exigida.  9 

2- Material utilizado para a divulgação:  Ficou definido pela confecção de cartazes (40x50) que 10 

serão fixados em escolas, unidades de saúde e no comércio local. Serão confeccionadas filipetas 11 

que também serão distribuídas aos estudantes e funcionários nas escolas e unidades de saúde. A 12 

rádio, carro de som e jornal local também serão requisitados como meio de divulgação do evento. 13 

Fixado também o número de nove faixas que serão distribuídas da seguinte forma: Três no Centro 14 

(Pontal, Centro e Bairro São Francisco), três na Costa Norte (Canto do Mar, Jaraguá e Enseada) e 15 

três na Costa Sul (Boiçucanga, Maresias e Camburi). Ficou acordado com o Sr. Bruno que toda a 16 

solicitação da referida divulgação será de responsabilidade do Departamento de Planejamento em 17 

Saúde. Deliberado que os cartazes e as filipetas constarão a divulgação das pré-conferências 18 

separadamente por região.  19 

3- Logo da 7ª Conferência: Os membros definirão o logo junto ao Departamento de 20 

Planejamento em Saúde. 21 

4- Transporte: Sra. Isabel considerou que com a ausência do Sr.  Rafael Baviera à reunião em 22 

pauta fica difícil deliberar sobre o assunto. Fará uma proposta ao Secretário de Saúde para a  23 

locação de um veículo que comporte o transporte de toda a equipe de trabalho da SESAU e 24 

COMUS.  25 

5- Divulgação para a 1ª Pré-Conferência: Sr. Bruno sugeriu solicitar apoio da Sra. Isabele, 26 

Diretora da Atenção Básica - Fundação de Saúde, objetivando o apoio com relação a divulgação 27 

do evento, considerando a proximidade de sua realização. 28 

6- Data para a próxima reunião: A data para a próxima reunião será definida depois do retorno 29 

da confecção do material de divulgação.  Sra. Isabel fará a chamada para a próxima reunião por 30 

meio de whastsap, telefone ou e-mail. 31 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 32 

presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos  33 

São Sebastião, 02 de outubro de 2018. 34 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 35 

Membros 

Bruno César Silva Santos 
 

 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  
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