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

DE SAÚDE 2 

Data: 07/03/19, 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: Daniela Chagas, Giuliana Del Porto, Marcia Guimarães e 5 

Renata Fuentes. 6 

Ordem do dia: 7 

1- 7ª Conferência Municipal de Saúde: os membros revisaram todos os itens discutidos na 8 

reunião anterior, verificando se foram providenciados a contento, conforme segue: 9 

a- Mesa Diretora da Plenária – 7ª Conferência Municipal de Saúde: Será eleita na plenária de 10 

12/03/2019; 11 

b- Palestrantes: Sr Antonio Carlos Pereira Nisoli da Silva (dia 29/03) e Sr. Ricardo Chaves de 12 

Carvalho (30/03); 13 

c- Divulgação do evento:  14 

As faixas serão afixadas à partir de 18/03/2019; O Sr. Bruno enviou um realese para a 15 

Comunicação para publicação no Site; foram emitidos ofícios para as 3 emissoras de rádio da 16 

cidade com o texto a ser divulgado e a periodicidade; os cartazes foram entregues e já foram 17 

enviados para as unidades de saúde e algumas escolas do município; o carro de som foi 18 

contratado para passar nos três que antecedem a conferência dos bairros Canto do mar à 19 

Boracéia; 20 

d- Lanche: Foi providenciado um coquetel para a sexta-feira, dia 29, que será preparado pela 21 

cozinha artesanal do Fundo Social, e no sábado dia 30 o lanche será fornecido pelo Regis em 22 

dois períodos; 23 

e- Convites: Os convites estão sendo enviados para todas as entidades do Comus e demais 24 

instituições sugeridas, além de todas as secretarias da Prefeitura e principais instituições 25 

religiosas; 26 

f- Certificado: os certificados ficaram prontos e serão entregues ao final da Conferência; 27 

g- Crachás: os crachás já foram entregues e serão distribuídos na recepção da conferência pela 28 

equipe de acolhimento; 29 

h- Material Administrativo e Descartável: todo o material foi providenciado pelo Departamento 30 

de Serviços Estratégicos, incluindo água mineral e camisetas para os participantes; 31 

i- Pastas: Sr. Bruno já entregou todas as pastas, 200 no total; 32 

j- Transporte: A União do Litoral disponibilizou o ônibus vindo da Costa Norte e a Secretaria da 33 

Educação se dispôs a ceder o ônibus que virá da Costa Sul; 34 

k- Recepção: Juliano Barreto, Alitéia, Daniela Chagas e Tatiane. 35 

l- Oficina Interna com os delegados eleitos: está agendada para 08/03/2019. 36 

16- Cerimonial: foi emitido ofício para o Cerimonial e posteriormente nos reunimos ao Sr. Cláudio 37 

Milito e acertamos todos os detalhes, inclusive a presença do Prefeito. 38 

m- Apoio: a Fundação de saúde disponibilizou as funcionárias Sandra e Evelise para apoio no 39 

Buffet. 40 

n- Participação de Reunião com Enfermeiros da Fundação de Saúde: agendada para 41 

21/03/2019. Essa comissão se reunirá novamente na Conferência Municipal para coordenação do 42 

evento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 43 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa. São Sebastião, 44 

07 de março de 2019. 45 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 46 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  
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