
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO SEBASTIÃO 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA  -  ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA AS PRÉ-CONFERÊNCIAS 1 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 2 

São Sebastião, 29 de setembro de 2009, às 10h35min. 3 

_______________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

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

a) Deliberado pelos presentes pela mudança do local de realização da Pré-conferência 7 

Municipal de Saúde da Costa Norte para as instalações da Regional Costa Norte, uma 8 

vez que o Centro Comunitário do Jaraguá teve sua estrutura metálica danificada por 9 

fortes ventos. A cessão do espaço foi previamente conversada por telefone com o 10 

Responsável, Sr. Costinha, que atendeu ao pedido, que deverá ser formalizado por 11 

Memorando posteriormente. 12 

b) A Srta. Isabela pediu permissão para sair em função de prazo a ser cumprido no envio de 13 

documentação ao Ministério da Saúde, que foi autorizada. 14 

c) Acordado por todos que a confecção de convites deverá ser feita apenas para a IV 15 

Conferência Municipal de Saúde, sendo a convocação para as Pré-conferências efetuada 16 

por outros métodos (faixas, cartazes e etc.). 17 

d) Sugerido pelo Dr. Antonio, acompanhar todas as correspondências emitidas pertinentes 18 

ao evento, caso haja algum óbice a alguma solicitação ou providência será necessário 19 

encontrar outra(s) alternativa(s) de atendimento. 20 

e) A conselheira Cidinha se comprometeu em conversar com o Sr. Case do Instituto Acqua 21 

sobre o modelo de pesquisa que será aplicado na Conferência. 22 

f) A colaboradora Guga entrará em contato com o Laboratório Itapema para saber se 23 

poderão ajudar quanto à solicitação de materiais. 24 

g) Após sugestão da conselheira Rita ficou decido pelos presentes que a composição da 25 

mesa diretora deverá respeitar a paridade de representatividade, a exemplo do 26 

estabelecido no regimento do COMUSS, no total de 04 (quatro) componentes, na 27 

seguinte proporção: 01 (um) representante do Governo, 01 (um) dos Prestadores de 28 

Serviço na Rede, 01 (um) dos Trabalhadores e 01 (um) dos Usuários. Quanto à eleição 29 

dessa representação na Mesa Diretora da IV Conferência Municipal de Saúde, será 30 

realizada após manifestação dos interessados na próxima reunião ordinária do COMUSS, 31 

bem como a composição da Comissão Eleitoral que realizará a eleição deste Conselho. 32 

h) A próxima reunião será em 06/10/2009 – 10h00minh, para retorno quanto à continuidade 33 

no desenvolvimento do cronograma de providências necessárias à realização do evento e 34 

roteiro para as reuniões a serem feitas pelas equipes das Unidades. 35 

Nada mais havendo a considerar, a reunião encerrou-se Às 11:30h. 36 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 37 

Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva  

Dra. Zenaide Momolo Vidal  

Maria Aparecida Pinheiro Piedade  

Rita de Cássia do Nascimento Simioni  

Isabela Cristine Pacola  

Ana Maria Assis Leite dos Santos  

Ana Maria Batelochi  
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