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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE COORDENÇAÇÃO DOS 1 
CONSELHEOS GESTORES DE UNIDADES DE SÃO SEBASTIAO. 2 

Em 22 de maio 2012, estiveram reunidos na Sala de Reuniões da Secretaria da Educação – 3 
SEDUC os membros presentes que assinam a lista desta para tratar de assuntos pertinentes aos 4 
Conselhos Gestores de Unidades de Saúde. 5 

1- Ordem do Dia: Reunião com os Enfermeiros representantes das Unidades de Saúde:  A 6 

reunião foi realizada em dois blocos sendo uma primeira turma no período da manhã ás 10:00h e 7 

outra no período da tarde ás 14:00h. Teve a finalidade de falar sobre a proposta de formação do 8 

Conselho Gestor de Unidade. Na oportunidade foi abordado o que significa o Controle Social, seu 9 

papel na sociedade, a participação dos cidadãos, a legislação que garante esta participação. A 10 

finalidade do CGU’s, as atribuições do conselheiro, o que deve ser evitado pelo conselheiro, a 11 

composição, a paridade e os próximos passos para discutir a importância do CGU’s com, os 12 

funcionários e a população. Na reunião da tarde ficou combinado que iríamos conversar nas 13 

unidades com toda a equipe para depois chamar a comunidade. Este proposta ocorreu depois da 14 

conversa com os presentes na segunda reunião e foi aceita pela comissão. 15 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 16 

Ata elaborada por                               Maria Aparecida P. Piedade. 17 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 18 

Membros:  Outros Participantes:  

Ângela Maria da Silva  *********************** *********** 

Maria Evelina Pereira Faria  *********************** *********** 

Maria Aparecida P. Piedade  *********************** *********** 

Silvia Galhardo Baszynski  *********************** *********** 

Dirceia Arruda de Oliveira  *********************** *********** 

Estiveram presentes os convidados que assinam a lista de presença anexa.  19 
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