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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DO 1 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Em 31 de julho de 2018, estiveram reunidos, na sala do COMUS, os membros presentes 3 

assinam a lista. 4 

1- Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Conforme acordado na última 5 

reunião, O Sr. Bruno Santos apresentou à Comissão a ferramenta (23 planilhas em Excel) 6 

que elaborou para aplicar junto as áreas com intuito de obter as informações necessárias 7 

e realizar os trabalhos de acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Saúde. O 8 

mesmo também compartilhou a informação de que a Secretaria de Saúde já tinha 9 

programado uma atualização do Plano Municipal por meio de uma oficina de planejamento 10 

em saúde que acontecerá no dia 3 de agosto/18 com a presença de diretores, chefias e 11 

coordenadores da Secretaria de Saúde. Nesse sentido, a comissão resolveu aguardar a 12 

conclusão da atualização do plano municipal para posteriormente elaborar uma ferramenta 13 

que seja aplicável e compatível com as informações constantes no PMS atualizado para 14 

acompanhar e avaliar as ações do PMS de forma adequada. A previsão para conclusão 15 

da atualização do referido PMS está para o final do mês de agosto de 2018. Assim que 16 

estiver concluída, o Sr Bruno Santos agendará reunião para apresentação ao grupo de 17 

trabalho. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 18 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Bruno Santos; 19 

São Sebastião, 31 de julho de 2018; 20 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 21 

Membros: 

Bruno César Silva Santos  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Vanessa da Silva Antonio  

José Irineu de Souza  
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