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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DO 1 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Em 21 de junho de 2018, estiveram reunidos, na sala do COMUS, os membros presentes 3 

assinam a lista. 4 

Assunto: Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde 5 

O Sr Bruno Santos fez uma breve leitura da ata da reunião anterior e explanou com Sr 6 

José Irineu (que não pode estar presente na primeira reunião) sobre a metodologia 7 

adotada e escolhida pelo grupo para iniciarmos os trabalhos; 8 

Ao fazer análise da prestação de contas do primeiro quadrimestre para posteriormente 9 

compararmos com as metas do Plano Municipal de Saúde, o grupo percebeu que essa 10 

não era a melhor metodologia a ser seguida. Sendo assim, discutimos e decidimos 11 

desenvolver uma planilha como ferramenta de coleta de informações para aplicar junto às 12 

áreas responsáveis pelas informações contidas no PMS e assim sermos mais efetivos em 13 

nossos trabalhos; 14 

O Sr Bruno Santos ficou de elaborar e encaminhar por e-mail, as planilhas dentro do prazo 15 

de 25 dias corridos após a data da décima segunda reunião aos demais membros dessa 16 

comissão para analisarem e adequarem se necessário;  17 

Posteriormente, será agendada reunião (prevista para 19/07/18) para alinhamento final do 18 

instrumento e aplicação nas áreas responsáveis; 19 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 20 

pelos presentes. 21 

Ata elaborada por Bruno Santos; 22 

São Sebastião, 21 de junho de 2018; 23 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 24 

Membros: 

Bruno César Silva Santos  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Vanessa da Silva Antonio  

José Irineu de Souza  
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