
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO SEBASTIÃO 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA  -  ESTADO DE SÃO PAULO 

 
ATA DA 10ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS 1 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 2 

São Sebastião, 03 de novembro de 2009, às 10h45min. 3 

_______________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

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

a) A Conselheira Cidinha perguntou a Guga sobre as doações solicitadas aos Bancos, e foi informada 7 

que em função da greve ocorrida houve um atraso no retorno aos pedidos, porém estará 8 

verificando isso nesta semana.  9 

b) Guga solicitou mudança no formato da lista de presença par aumentar o espaço das linhas. 10 

c) A Conselheira Rita sugeriu que seja feita uma lista de presença para os Delegados, uma para as 11 

autoridades e palestrantes e uma para os Conselheiros. 12 

d) A Conselheira Cidinha sugeriu que os crachás sejam feitos de cartolina, na própria Secretaria, 13 

sendo os pertencentes aos Delegados plastificados por já conterem os dados, e os demais para 14 

preenchimento à mão no evento. 15 

e) Considerando o número de participantes nas Pré-conferências foi sugerido pela Guga que a 16 

Plenária Principal da Conferência seja efetuada no auditório da FASS e não mais na quadra. 17 

Segundo informações o auditório maior comporta cerca de 120 (cento e vinte) pessoas. Acordado 18 

entre os presentes pela visita ao local para posterior decisão. A visita será feita por: Guga, Cidinha 19 

e Dr. Antonio. 20 

f) Acordado entre os presentes pela realização de uma escala de trabalho para a realização da IV 21 

Conferência Municipal de Saúde, para a qual a Conselheira Cidinha solicitará ao Senhor Secretário 22 

Municipal de Saúde, Dr. Aldo, permissão para convocar os funcionários da Secretaria. 23 

g) Concordado pelos presentes que serão necessárias 06 (seis) pessoas (incluindo motorista e 24 

servente) para formar a equipe de credenciamento e suporte ao evento. 25 

h) Sugerido pela Conselheira Rita que sejam compostas 02 (duas) mesas: 26 

- 01 mesa Diretora para leitura e aprovação do regimento, composta por: Presidente, Secretário, 27 

1º. Auxiliar e 2º. Auxiliar. 28 

- 01 mesa composta por: Presidente do COMUSS, Secretário Municipal de Saúde, Palestrantes e 29 

Exmo. Sr. Prefeito. 30 

i) Informado pelo Dr. Antonio que providenciará os resumos de currículo para apresentação ao 31 

Cerimonial a fim de que o mesmo os utilize na chamada dos palestrantes. 32 

j) Lembrado pela Conselheira Rita que o Regimento interno deverá estar formatado em “PowerPoint” 33 

para visualização de todos os participantes, bem como deverá haver versão impressa para 34 

acompanhamento da mesa diretora. 35 

k) Sugerido pelo Sr. Carlos Aymar que as propostas apresentadas nas Pré-conferências sejam 36 

formatadas por eixo, e de forma a serem visualizadas simultaneamente (em colunas por região), 37 

com espaço para informar se haverá acréscimo ou supressão que deverão ser informados nas 38 

linhas em branco. 39 

l) Nada mais havendo a considerar, a reunião encerrou-se Às 12:45h. 40 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 41 

Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva  

Maria Aparecida Pinheiro Piedade  

Rita de Cássia do Nascimento Simioni  

Carlos Cipullo Aymar  

Isabela Cristine Pacola  

Ana Maria Batelochi  
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