
 
 

Ata da 18ª reunião da Com. CGU’s 05/10/17       1 

ATA DA 19ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES DE 1 

UNIDADE – C.G.U’s. 2 

Data: 15/08/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata, com a 4 

participação da convidada Marcia Guimarães Corrêa da Silva.  5 

Ordem do dia: 6 

1- Proposta de Formação dos Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S: Os membros 7 

presentes  depois da análise conjunta fizeram considerações referente a metodologia a ser 8 

empregada no processo de formação do referido Conselho Gestor de Unidade.  9 

2- Local: Nomearam, a princípio, três unidades pilotos, sendo estas: Unidade de Saúde do Topo, 10 

Maresias e Enseada.  11 

3- Metodologia: As palestras de sensibilização serão por meio de carta convite às entidades, 12 

contendo a data da eleição. Discutiram também aspectos sobre a eleição, posse e treinamento. 13 

Foi levantada a necessidade de providências quanto ao material a ser utilizado para realização do 14 

edital, regimento, faixa de divulgação, manual do conselheiro, flyers para palestra e certificado da 15 

capacitação.  16 

4- Data para realização: Definiram que a primeira unidade de saúde será a da Topolândia com 17 

palestra definida para o dia 13/09/18 às 17h, ficando a eleição para o dia 27/09/18, às 17 horas. 18 

Para o mês de outubro o grupo definiu a data de 25/10/18 às 17 horas para a palestra e eleição 19 

para o dia 01/11/18 às 17 horas.  20 

5- Integrantes: Comissão composta e participação da Dra. Márcia Guimarães. 21 

6- Vigência do Mandato:  Com relação a vigência do mandato, esta seguirá a mesma da 22 

composição do COMUS (02 anos), sendo que o primeiro mandato finalizará em dezembro de 23 

2019, juntamente com a composição atual do COMUS. 24 

7- Condicionais: Ser usuário da unidade de saúde, por no mínimo, 6 (seis) meses.  25 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 26 

presentes. Ata elaborada por Henrique Simões Rodrigues da Silva.  27 

São Sebastião, 15 de agosto de 2018. 28 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 29 

Membros 

Henrique Simões Rodrigues da Silva  

Daniel Santos Oliveira Galani  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  
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