
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO SEBASTIÃO 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA  -  ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS 1 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 2 

São Sebastião, 25 de agosto de 2009, às 10h30min 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

01) Assuntos gerais pertinentes às Pré-Conferências e Conferência Municipal de Saúde: 6 

a) Informado pela Srta. Isabela que a Conselheira Maria Aparecida não poderia comparecer 7 

à reunião porque participaria de reunião junto à DRS – Taubaté a pedido do Sr. Secretário 8 

da Saúde, Dr. Aldo. 9 

b) A Srta. Isabela apresentou as minutas de ofício a serem emitidos pelo COMUSS para 10 

solicitação de empréstimo do espaço à FASS – Faculdades São Sebastião, cadeiras à 11 

Igreja Matriz e à Província Franciscana, bem como do decreto de convocação da 12 

Conferência. 13 

c) A Conselheira Rita procedeu a algumas retificações nos documentos, bem como redigiu 14 

em conjunto com o Dr. Antonio, a minuta da Resolução de composição da Comissão de 15 

Organização da Conferência Municipal da Saúde. Acrescentou que verificará junto à 16 

SETRADH a necessidade de levar as cadeiras disponíveis no CRAS – Topolândia para o 17 

CRAS – Boiçucanga nas Pré-conferências. 18 

d) A Srta. Isabela Também apresentou as solicitações de materiais de higiene e 19 

descartáveis necessários nas Pré-conferências e na Conferência, já emitidas e enviadas 20 

nesta data. Acrescentou que ainda não obteve confirmação do Teatro Municipal para 21 

realização da abertura da Conferência no dia 06/11/2009, pois já havia um pré-22 

agendamento para a data, cujo prazo de confirmação é até 27/08/2009, devendo ter uma 23 

posição definitiva na sexta-feira (28/08/2009). Também já deixou pré-agendado o salão 24 

social do TEBAR para a abertura, ficando de enviar a solicitação formal posteriormente. 25 

Irá até o DEPCOM/SEGOV para solicitar confecção de logo e tratar da divulgação, sendo 26 

aconselhada pela Conselheira Rita que procure o Sr. Marcelo, e solicite a divulgação nos 27 

moldes feitos para a Conferência Municipal da Assistência Social, com “link” 28 

disponibilizado no site da Prefeitura para os informes pertinentes. 29 

e) Concordado por todos quanto à continuidade das reuniões desta Comissão 30 

semanalmente, às terças-feiras, 10h00minh. 31 

f) A próxima reunião será em 01/09/2009 – 10h00minh, para retorno quanto à continuidade 32 

no desenvolvimento do cronograma de providências necessárias à realização do evento, 33 

elaboração do regimento pertinente e roteiro para as reuniões a serem feitas pelas 34 

equipes das Unidades. 35 

Nada mais havendo a considerar, a reunião encerrou-se Às 12h10 minutos. 36 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 37 

Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva  

Dra. Zenaide Mamolo Vidal  

Rita de Cássia Simioni  

Isabela Cristine Pacola  
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