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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSAO TEMPORÁRIA DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO 1 
DE SAÚDE. 2 
Em 19 de abril de 2012, às 15 horas, reuniu-se a Comissão Temporária de Avaliação do Sistema 3 
Único de Saúde na presença dos membros que assinam esta Ata, para discutir a seguinte pauta:  4 
Ordem do Dia: Discussão das Ações a serem desenvolvidas pela Comissão: 5 

a- Decidido visitar as unidades de saúde três vezes por mês, a partir das 10 horas, as sextas 6 
feiras. Definida a data para o início dos trabalhos a partir da segunda semana do mês de 7 
maio, com início no dia 11/05/2012. 8 

b- Iniciar a elaboração do cronograma das visitas na data do dia 11/05/2012 e depois de 9 
definido, efetuar os agendamentos no setor de transporte da Saúde; 10 

c- Sra. Silvia questionou providências quanto à refeição durante os dias destinados às visitas. 11 
d- Confeccionar crachás de identificação para os membros conselheiros representantes da 12 

referida comissão.  13 
e- Decidido que os membros da comissão deverão confirmar presença para a realização das 14 

atividades no dia 07/05/2012.  15 
f- Sra. Silvia apresentou ficha com itens sugestivos para avaliação das unidades, aprovado 16 

pelos membros presentes.  17 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 18 
presentes. São Sebastião, 19 de abril de 2012.  19 
 20 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 21 
Membros: 
Silvia Galhardo Bazynski  
Maria Evelina Pereira Faria  
Isabela Cristine Pacola  

Estiveram presentes os convidados que assinam a lista de presença.  22 
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