
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO SEBASTIÃO 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA  -  ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ATA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA AS PRÉ-1 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2 

São Sebastião, 13 de outubro de 2009, às 10h20min. 3 

_______________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

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

a) O Sr. Carlos Aymar pediu dispensa da reunião por motivos de saúde, visto 7 

encontrar-se em recuperação pós-cirurgica; 8 

b) Acordado entre os presentes pelo aceite da programação do cerimonial sugerida 9 

pela Sra. Damares, para a abertura da IV Conferência Municipal de Saúde em 10 

05/11/2009, a saber: 11 

- Abertura com execução dos Hinos Nacional e Municipal (com letra no telão); 12 

- Não haverá composição de mesa; 13 

- Serão chamados o Presidente do COMUSS – Dr. Antonio, o Secretário Municipal 14 

de Saúde – Dr. Aldo e o Exmo. Sr. Prefeito – Ernane Primazzi, que farão 15 

considerações individuais e resumidas sobre o evento. 16 

- Dr. Antonio volta a falar para: 17 

 . citar os 03 eixos temáticos a serem trabalhados; 18 

 . lembrar data do credenciamento: 06/11/2009, na SESAU; 19 

 . dar ênfase a algum aspecto da conferência que julgue necessário.    20 

c) Complementado pela Sra. Damares que os serviços do Cerimonial para o dia 21 

07/11/2009 encerram-se ao início do “coffe-break”; 22 

d) Dr. Antonio se comprometeu em enviar o regimento interno da IV Conferência 23 

Municipal de Saúde ao Sr. Felipe, Relações Públicas do Cerimonial – DEPCOM; 24 

e) Combinado com a equipe do Cerimonial que para o desenvolvimento dos 25 

trabalhos no dia 07/11/2009 deverá ser composta a mesa com os palestrantes, 26 

incluindo uma breve citação profissional dos mesmos, num total previsto de 06 27 

(seis) pessoas; 28 

f) O Dr. Antonio se comprometeu em enviar um breve currículo dos palestrantes a 29 

Sra. Damares até 05/11/2009; 30 

g) A Sra. Damares comprometeu-se em agendar junto às rádios locais (Beira-Mar e 31 

Morada) uma entrevista em conjunto com a SESAU (Dr. Aldo) e COMUSS (Dr. 32 

Antonio) para divulgação do evento, bem como inclusão desta pauta no programa 33 

do Prefeito, cujo “release” deverá ter a colaboração do Dr. Antonio que se 34 

comprometeu em enviar dados por e-mail ao Cerimonial 35 

(damares.cerimonial@saosebastiao.sp.gov.br, felipe.rp@saosebastiao.sp.gov.br); 36 

h) Apresentada pela Srta. Isabela minuta de ofício a ser expedido pelo COMUSS 37 

para solicitar disponibilização de ônibus para os participantes da IV Conferência 38 

Municipal de Saúde que residam na Costa Sul, devendo o veículo sair de Boracéia 39 

às 06 horas da manhã para chegada a tempo do início do evento às 08:30 h de 40 

07/11/2009 na FASS, cuja redação sofreu alterações a pedido do Dr. Antonio; 41 

i) Concordado pelos presentes pela emissão se Memorando Circular complementar 42 

ao de nº. 33/2009 para informar a alteração do local de realização da pré-43 

conferência municipal de saúde da Costa Norte para a instalação da 44 

Administração Regional, localizada à Rua Olavo Bilac, 390 – Enseada, 45 

permanecendo data e horário inalterados. 46 
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j) Aprovado pelos presentes o “layout” criado pelo DEPCOM para o formato das 47 

faixas divulgativas do evento, anexo a esta; 48 

k) Acordado pelos presentes que deverá ser analisado o Relatório Geral da III 49 

Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2005, para verificação das 50 

propostas elencadas na época e respectivas execuções, devendo as pendências 51 

ser divididas em conformidade entre os eixos temáticos atualmente propostos a 52 

fim de reconsiderar ou não, face ao tempo decorrido. O Dr. Antonio se 53 

comprometeu em efetuar esta análise e triagem de maneira peculiar face ao 54 

conteúdo político dos conteúdos abordados; 55 

l) A Conselheira Maria Aparecida expôs a apresentação de “slides” para análise e 56 

formatação dos conteúdos a ser abordados junto às equipes de profissionais das 57 

Unidades de Saúde para multiplicação junto às suas comunidades. 58 

m) Acordado pelos representantes presentes do COMUSS que a fim de aproveitar 59 

reunião já agendada pela Coordenação de Enfermagem do Município, será 60 

efetuada apresentação dos slides expostos para adiantar os conteúdos de 61 

trabalho nas pré-conferências, devendo haver uma outra reunião similar na 5ª. 62 

Feira (15/10/2009, na parte da manhã) para terminar a cobertura dos profissionais 63 

de saúde envolvidos na promoção do evento; 64 

Nada mais havendo a considerar, a reunião encerrou-se Às 12:45h. 65 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 66 

Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva  

Dra. Zenaide Momolo Vidal  

Maria Aparecida Pinheiro Piedade  

Carlos Cipullo Aymar  

Isabela Cristine Pacola  

Ana Maria Batelochi  

Damares Oliveira  

Felipe Gouvêa  

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.67 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.68 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.69 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.70 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.71 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.72 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.73 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.74 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.75 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.76 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.77 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.78 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.79 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.80 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.81 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 82 


