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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE COORDENÇAÇÃO DOS 1 
CONSELHEOS GESTORES DE UNIDADES DE SÃO SEBASTIAO. 2 

Em 17 de abril de 2012, estiveram reunidos na Sala do Conselho Municipal de Saúde de São 3 
Sebastião – COMUS, sito à Rua Prefeito Mansuetto Pierotti, 391 – 1º. Andar – Centro – Nesta, os 4 
presentes que assinam a lista desta para tratar de assuntos pertinentes aos Conselhos Gestores 5 
de Unidades de Saúde. 6 

Expediente: Leitura das atas anteriores: 01/02 e 03/2012. 7 

Ordem do dia: Planejamento das Ações referente ao Processo eleitoral dos CGU’s e 8 
Apresentação do Regimento Interno do CGU’s: 9 

a) Constatada a ausência da Dra. Tânia Regina Sarak, membro eleita coordenadora desta 10 
comissão, informado pelos membros presentes que ela faltou pela terceira vez consecutiva. Feito 11 
contato telefônico para Dra. Tânia que informou que anunciará o seu desligamento desta 12 
Comissão na próxima reunião extraordinária do COMUS a ser realizada no dia 24/04/12. Feito 13 
convite para Sra. Dirceia, conselheira presente, como membro colaboradora e a Sra. Silvia, por 14 
telefone, ambas aceitaram o convite prontamente.b) Citadas as discussões das reuniões 15 
anteriores mediante a leitura das atas. 16 
b) Leitura e aprovação do Regimento Interno do CGU’s , datado de 14/02/2012, aprovado por 17 
unanimidade.  18 
c) Definida a data para o treinamento com os enfermeiros para o dia 08/05/2012 às 13.30horas, 19 
na sala de reuniões da SESAU. Decidido definir com os enfermeiros as datas para a realização 20 
das visitas às unidades. Providenciar confecção de cartazes explicativos ex: (“Seja membro do 21 
conselho gestor da sua unidade, venha participar da reunião do dia xx/xx/xx às xx horas, aqui na 22 
unidade xxxxxxxx”). Foram definidos alguns critérios para participação dos membros dos 23 
Conselhos Gestores de Unidades:  24 
1- O candidato deverá ser maior de 18 anos de idade e deverá estar cadastrado na Unidade de 25 
Saúde respectiva.  26 
d) Definido providenciar cópias do Regimento Interno CGU’s para distribuição na reunião com os 27 
enfermeiros e providenciar elaboração dos seguintes documentos: Resolução Regulamentadora 28 
do processo eleitoral dos CGU’S , edital e modelo de ficha de inscrição .  29 
e) A data da próxima reunião ficará sob responsabilidade da nova coordenadora, conselheira 30 
Silvia.  31 
f) Discutir a possibilidade de fornecimento de vale transporte para os conselheiros que 32 
necessitarem. Neste momento, a Sra. Ângela já manifestou a necessidade do fornecimento.  33 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 34 
Ata elaborada por                      Ana Maria Assis Leite dos Santos 35 
São Sebastião, 17 de abril de 2012. 36 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 37 

Membros  Outros Participantes  

Ângela Maria da Silva  Dircéia Arruda de Oliveira  

Maria Aparecida P. Piedade  Ana Maria Assis L. dos Santos  

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

Estiveram presentes os convidados que assinam a lista de presença.  38 


