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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS 1 

GESTORES DE UNIDADES. 2 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e oito, às 10:00 horas, na sala de 3 

reuniões da Secretaria da Saúde, reuniu-se a Comissão de Acompanhamento dos 4 

Conselhos Gestores de Unidades na presença dos membros que assinam esta Ata. 5 

Iniciou-se a reunião discutindo a situação desta comissão em relação aos trabalhos a 6 

serem desenvolvidos, onde os conselheiros Dr. Jéferson e Sra Silvia reconhecem estar 7 

atrasados nas respostas e orientações reivindicadas pelos CGUs. A conselheira Derci 8 

justifica o atraso dos trabalhos devido à sobrecarga de atribuições da Secretaria nos 9 

cumprimentos dos prazos e a dificuldade da operacionalização dos trabalhos da 10 

Comissão uma vez que falta apoio administrativo para a mesma e no âmbito geral do 11 

COMUS devendo ser revisto a referida estrutura, com isso sugere a solicitação de 12 

funcionário para apoio Administrativo junto a Secretaria. Decidiu-se então que alguns 13 

representantes da comissão fossem conversar com o Senhor Secretário no próximo dia 14 

25 de março às onze horas uma vez que já estava agendada uma reunião pela 15 

Presidente do COMUS para tratar de diversos assuntos. Ficou acordado participar da 16 

reunião a conselheira Derci, e Sra Silvia. Passando ao próximo assunto discutiu-se um 17 

método mais ágil de levantamento da situação das representações e composições dos 18 

respectivos CGUs ficando estabelecido por meio de oficio solicitação de informação para 19 

todas as Unidades de Saúde. Ficou estabelecido que para a próxima reunião do dia 16 de 20 

abril os modelos das atas já deverão estar providenciados para padronização de todas as 21 

reuniões dos CGUs, reinvidicações que a muito ajudará na organização dos conselhos de 22 

saúde. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 23 

assinada pelos presentes. São Sebastião, 19 de março de 2008 Derci de Fátima Andolfo.  24 
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