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58ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 26 de julho de 2021  

Participantes: Gulnar Azevedo e Silva, Eli Iola Gurgel, Geraldo Lucchese, 

Tatiana Gerhardt, Reinaldo Guimaraes, Cristiani Machado, Deivisson Vianna, 

Marília Louvison, Ana Paula Muraro. 

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Bruno Dias. 

 

Informes 

● Reinaldo Guimarães informou sobre sua participação em reunião técnica 

sobre o complexo tecnológico e industrial da saúde, na Câmara dos 

Deputados, atendendo ao convite da deputada Jandira Feghali. Foi 

elaborada e enviada uma sugestão, por escrito, sobre a CONITEC. 

● Gulnar Azevedo e Silva informou sobre a realização de mais uma reunião do 

grupo Saúde e Educação, agendada para o dia 27 de julho. Está sendo 

organizado um seminário sobre a volta às aulas, a ser realizado no mês de 

agosto. 

 

Discussão: 

● Encaminhamentos da reunião de sobre regulamentação da 

profissionalização do sanitarista 

No dia 23 de julho houve reunião Além da Diretoria estiveram presentes os 

coordenadores do Fórum Graduação, alguns membros da Diretoria e convidados. 

A ABRASCO foi convidada para participar de audiência pública, no dia 03/08, para 

“debater a Regulamentação da Profissão de Sanitarista e sua importância para a 

saúde pública no Brasil – PL 1821/2021”. Será realizada uma reunião de 
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alinhamento no dia 02/08, às 18h. Geraldo Lucchese fará compilado da discussão, 

com argumentos a serem utilizados no evento. 

● Organização da Assembleia Geral do dia 30/07 

A Assembleia terá a seguinte pauta: 

1) Apresentação de relatório de atividades e prestação de contas da diretoria da 

Abrasco – Gestão 2018/2021 e parecer do Conselho Deliberativo da Abrasco;  

2) Conclusão do Processo Eleitoral e Proclamação de Resultados;  

3) Posse dos eleitos para a nova Diretoria e Conselho Deliberativo da Abrasco. 

Além disso, deliberou-se por consultar os presentes sobre a proposta de 

moções antes de dar a posse à nova gestão. 

 

Próxima reunião: 02/08, às 09h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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