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Memórias de Reunião - Ciclo Comitê Paulista 

Assunto: Plano Médico 

Data/Hora: 19.10.2018 – 10h00-11h00 

Local: Artesp - Sala de Reuniões da Secretária de Saúde de Cubatão 

Pauta: Evento “Pedal Anchieta 2018” à SMS de Cubatão e seu Plano Médico 

Lista de Presentes: 

Andreia Pinheiro Lima – SMS – Cubatão  

Antonio Ribeiro – SETUR – Cubatão  

Ailton Brandão – Artesp 

Luciano Funari – SMA 

Arthur Gonçalves – SMA 

Maurici dos Santos – SMS 

Eduardo Gomez – Ciclista (Ciclo Comitê) 

José Eduardo Nicola – Advogado (Ciclo Comitê Paulista) 

Fernando Oliveira – SETUR 

Douglas Albiero – Ecovias 

André Pasqualini – Ciclista (Ciclo Comitê Paulista) 

Teor: 

 É apresentado um histórico e o momento atual do evento. 

 A SETUR de Cubatão manifesta o interesse turístico do Município quanto ao evento. 

 O Município pontua que, embora apoie o evento atendendo possíveis acidentes, não é 

responsável por estes. 

 A SMS ressalta a necessidade de saber o número de inscritos para se fazer o dimensionamento 

do evento; 

o Propõe que haja data final para inscritos; 

o Ciclistas argumentam que juntando o dado estatístico pela inscrição com o número que 

a Prefeitura de Santos disporá sobre os ônibus, é possível alcançar um número mais 

acurado de participantes, que será, ainda, superestimado; 

o Há o compromisso de se enviar o número de inscritos à SMS. 

 A Pref. de Cubatão disponibilizará 2 ambulâncias básicas para o trecho da Serra e 1 avançada de 

prontidão, ao lado de 1 posto médico. 

o Também tornarão mais robusto o atendimento e o plantão de saúde em Cubatão no dia 

do evento. 
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Encaminhamentos: 
 Levantar hospitais junto à Sec. Estadual da Saúde (SMA) 

 Definição dos locais dos pontos de apoio para a próxima reunião do GT ligado ao Plano Médico 

(Ecovias / Ciclo Comitê Paulista) 

 Realização do planejamento para acesso a Cubatão (SETUR-Cubatão) 

 Pensar nas mensagens que estarão nas placas (Ciclistas / Ciclo Comitê Paulista) 

 

 


