CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
C O M U S
São Sebastião - SP
___________________________
ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO.
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e seis, às 15:00 horas, na sala do
Fundo Municipal da Secretaria da Saúde, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho
Municipal de Saúde na presença dos membros que assinam esta Ata, para discutir a
seguinte pauta: 1) VERIFICAÇÃO DE ASSUNTOS PENDENTES: a) a Sra. Ana Cristina
informou que comunicará na próxima reunião, seu afastamento do Programa BolsaFamília, assumindo sua vaga, o seu suplente, Sr. Carlos Aymar; b) a Sra. Ana Cristina
indagou como estão os trabalhos da Comissão de Finanças. O Sr. André informou que
estão ocorrendo dentro da normalidade; c) recebida correspondência da Pastoral da
Criança, solicitando dados sobre mortalidade infantil. Foi emitido ofício à Sesau
solicitando os dados para tratar na próxima reunião ordinária; d) confirmada
apresentação, na pauta próxima reunião extraordinária (19/10), do Projeto Bem-te-vi e
Plano Municipal de Saúde 2006/2009; e) Foi informado que na ausência da Sra. Ana
Paula, Presidente do Comus, na 97ª reunião ordinária, não houve manifestação de sua
parte, tampouco o envio de quaisquer documentos; Foi emitido o Ofício Comus nº
10/2006, que não chegou a ser entregue pelo fato da Sra. Ana Paula não ter sido
localizada em sua residência. Foi informado ainda, que a Secretaria da Saúde tentou por
várias vezes, contato telefônico, não obtendo respostas, exceção a apenas uma ligação
recebida pelo Sr. André Fontes, quando a mesma informou que por estar se recuperando
de cirurgia, confirmaria sua presença nesta reunião até ontem, o que não ocorreu. Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada
pelos presentes. São Sebastião, 17 de outubro de 2006. Coordenando:
Ana
Cristina Rocha Soares.
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA
Comissão Executiva
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André Fontes dos Santos
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ata com executiva 1ª 17-10-06.doc Pág. 1 de 1

