
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
Gabinete do Prefeito 

 

 

 

PORTARIA  Nº 570, DE 8 DE ABRIL DE 2019. 
 
Dispõe sobre designações para compor a 
Comissão Organizadora da IV Conferência 
Municipal de Saúde a ser realizada no dia 15 de 
abril e define outras providências correlatas. 
 
                                                                   Fls. 1 / 03. 

 
  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, de acordo com as 

determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, tendo –se por base 

legal subsidiariamente  o Decreto n° 137, de  12 de março de 2019, que dispõe sobre a 

convocação da Conferência Municipal de Saúde,   

                          
           R E S O L V E:  

          
Art. 1º Designar as pessoas  abaixo elencadas, sob a presidência do primeiro, para compor 

a Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada no próximo dia 15 
de abril: 
 

  I - Presidente: Ricardo Jorge de Farias Aires – Vice-Prefeito e Secretário Municipal de 

Saúde; 

  II - Vice-Presidente: Amanda Rafaele Garrido de Castro; 

  III - Coordenadora Geral: Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira; 

  IV - Secretária Geral: Marilena Marques Soares de Farias 

       V - Coordenador da Comissão de Formulação, Programação, Comunicação, Informação,    
Mobilização, Articulação e Divulgação: Maria Karla Dantas Gadelha Almeida 
           VI - Relator Geral -  José Maik Pereira Farias                     

        VII - Coordenador da Comissão de Infraestrutura, Orçamento e Finanças: Marília Michelle 
Costa Oliveira. 
 

Art. 2º  As diversas subdivisões da referida Comissão terão as seguintes atribuições: 

  

      I - Coordenador Geral:  
 

           a) convocar e Coordenar as reuniões da Comissão Organizadora; 
           b) presidir a conferência na ausência ou impedimento de seu Presidente e Vice-Presidente; 

e, 

c) supervisionar a organização da conferência. 
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II - Secretaria Geral: 

 

      a) organizar o credenciamento dos delegados e os controles necessários; 
      b) organizar o apoio de Secretaria da Conferência; 
      c) participar das reuniões da Comissão Organizadora; 
 d) organizar e arquivar os documentos da conferência; e, 

      e) receber e expedir a correspondência e os documentos da conferência.   

 

III - Comissão de Formulação, Programação, Comunicação, Informação, Mobilização, 
Articulação e Divulgação: 

 

a)  elaborar o Documento Orientador Municipal; 

b) elaborar as ementas e o roteiro de orientações para os expositores das mesas 
redondas/painéis; 

c) obter dos expositores os textos de suas apresentações para fins de divulgação e arquivo; 

d) sugerir à comissão organizadora os nomes dos expositores das mesas redondas/painéis da 
conferência; 

e) coordenar e realizar todas as atividades de comunicação social, incluindo o Cerimonial da 
Conferência Municipal de Saúde; 

f)  mobilizar e estimular a ampla participação da população do município; 

g) articular-se com todos os veículos de comunicação das entidades e instituições que 
compõem o Conselho Municipal de Saúde, visando sua participação profissional nas 
atividades de comunicação social da Conferência; 

h) articular-se especificamente com a assessoria de Comunicação Social da Secretaria 
Municipal da Saúde, visando à elaboração de um Plano Geral de Comunicação Social da 
Conferência Municipal de Saúde; e,  

i) elaborar material de divulgação. 
 

     IV - Relatoria Geral: 
 

a) coordenar a Relatoria; 
      b) indicar e coordenar os relatores dos grupos de trabalho; 
      c) coordenar a sistematização do resultado dos grupos de trabalho; e, 

      d) elaborar o relatório final da IV CMS. 

 

Art. 7º  Os delegados serão indicados pelas entidades legalmente constituídas no 

Município.  

 

Art. 8º  Fica  Secretaria Municipal de Saúde com a incumbência de proporcionar o 

apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão.  

 

Art. 9º  Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.   
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                                Cabaceiras-PB, 8 de abril de 2019; 183 anos de Emancipação Política. 

 

 

 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


