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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 
DE SÃO SEBASTIAO.  2 
Em 27 de março de 2012, às 15 horas, reuniram-se a Comissão Executiva do Conselho 3 
Municipal de Saúde e os conselheiros que assinam a lista abaixo. 4 
Expediente: Colocada para aprovação da ata da 15ª reunião da Comissão Executiva, aprovada, 5 

por unanimidade.  6 

Organização da pauta para reunião ordinária: 7 

1- A vice presidente Ana Cristina trouxe a informação de que o Sr. Paulo Alexandre gostaria 8 

de ter uma pauta no Conselho de saúde para abordar questões vinculadas ao HCSS. Foi 9 

discutido que ele deveria solicitar a pauta via ofício ou e-mail. 10 

2- A vice presidente Ana Cristina trouxe a informação de que o Sr. Márcio Tenório gostaria 11 

de ter uma pauta no Conselho de saúde para abordar questões vinculadas ao aumento 12 

de repasse que o município efetua para o custeio do HCSS, dentro do processo 13 

interventivo. Um dos pontos seria a solicitação de aumento do valor dos plantões dos 14 

médicos, que inclusive, ameaçaram fazer greve. Foi localizado um ofício que o Sr. Márcio 15 

encaminhou ao COMUS via SESAU, contendo todos os pontos a serem discutidos. Ficou 16 

deliberado que a SESAU seria oficiada para responder aos pontos contidos no 17 

ofício para esclarecimentos, uma vez que é da ciência do presidente do COMUS a 18 

existência de divergências internas entre o HCSS e a SESAU. 19 

3- Dr. Ubirajara comentou sua saída da provedoria, considerando o vencimento do mandato, 20 

que já fora prorrogado uma vez, não havendo mais a possibilidade de uma nova 21 

prorrogação. Informou que haverá nova eleição do provedor e que, tão logo saia o 22 

resultado, este seria informado ao COMUS. Nada mais havendo a considerar, a reunião 23 

foi encerrada. 24 

Ata elaborada e presidida por                        Antonio Carlos Nisoli P. da Silva. 25 
 26 
São Sebastião, 27 de março de 2012. 27 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 28 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 29 
Membros da Comissão:    
Ana Cristina Rocha Soares    
Antonio Carlos N. P. da Silva    
Ubirajara Nascimento    
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