
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO SEBASTIÃO 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA  -  ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS 1 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 2 

São Sebastião, 18 de agosto de 2009, às 11h05min 3 

______________________________________________________________________________4 

_______ 5 

Ordem do Dia: 6 

01) Assuntos gerais pertinentes às Pré-Conferências e Conferência Municipal de Saúde: 7 

a) Informado pela Srta. Isabela que a Conselheira Maria Aparecida não poderia comparecer 8 

à reunião porque participaria de reunião junto à DRS - Taubaté, bem como Informou ao 9 

Dr. Ubirajara que provavelmente não haveria reunião da Comissão em função de não ter 10 

sido agendada na reunião anterior. 11 

b) Lida ata da reunião anterior e feitas as retificações necessárias, bem como aprovada por 12 

todos em sua redação final. 13 

c) Acordado que a abertura da Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada no dia 14 

06/11/2009 – 19:00h deverá ser realizada no Teatro Municipal, em razão da 15 

indisponibilidade da FASS face seu calendário letivo. 16 

d) Verificada a necessidade de o COMUSS levantar o quantitativo de participantes da ultima 17 

conferência realizada, a fim de confirmar a previsão estimada pela Comissão 18 

Organizadora em 300 (trezentas) pessoas. 19 

e) Apresentado pela Conselheira Rita, o “Planejamento Operacional da II Conferência 20 

Municipal de Assistência Social” para servir de modelo e nórtico pela Comissão 21 

Organizadora. 22 

f) Concordado por todos quanto à necessidade da emissão da Resolução do COMUSS 23 

pertinente à formação da comissão de organização do evento, bem como da Convocação 24 

da Conferência Municipal da Saúde. 25 

g) Definido que as solicitações formalizadas a órgãos/empresas externas à Prefeitura serão 26 

feitas pelo COMUSS, enquanto que aquelas que se referirem à serviços internos na 27 

municipalidade serão emitidas pela SESAU. 28 

h) Exposto pela Conselheira Rita que, durante a realização da Conferência Municipal de 29 

Assistência Social houve a necessidade de utilizar o espaço da SEDUC para servir o café 30 

e lanches, visto a FASS não ter disponibilidade para tal. A SESAU deverá fazer 31 

solicitação do local à SEDUC. 32 

i) Concordado pelos presentes que deverá ser verificada a necessidade ou não de vale-33 

transporte para os participantes da Costa Sul, visto distância dos Bairros daquela região, 34 

havendo possibilidade de ser preciso disponibilizar ônibus aos participantes quando da 35 

realização da Conferência Municipal da Saúde. 36 

j) Sugerido pela Conselheira Zenaide que as Pré-conferências sejam aproveitadas para 37 

escolha dos candidatos à conselheiros municipais de saúde, já que há intenção de 38 

realizar a eleição durante a Conferência Municipal de Saúde. 39 

k) A próxima reunião será em 25/08/2009 – 10:00h, para retorno quanto à continuidade no 40 

desenvolvimento do cronograma de providências necessárias à realização do evento. 41 

Nada mais havendo a considerar, a reunião encerrou-se Às 12h10 minutos. 42 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 43 

Carlos Cipullo Aymar  

Dra. Zenaide Mamolo Vidal  

Rita de Cássia Simioni  

Isabela Cristine Pacola  
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