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ATA DA 23ª REUNIÃO DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 19 de novembro de 2012, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, 3 

com outros Conselhos e entidades de Saúde. 4 

Dra. Marcia deu início à reunião agradecendo a presença dos presentes. Em seguida 5 

disponibilizou o momento para a discussão em pauta.  6 

Ordem do Dia:  7 

1- Fortalecimento dos Conselhos e Entidades de Saúde no Município: 8 

Sr. Sebastião Passarelli, presidente do Conselho do idoso, falou da importância dos Conselhos 9 

serem deliberativos, porém manifestou descontentamento pelo fato de o Conselho do Idoso, ainda 10 

não ser deliberativo. Sra. Priscila, representante do Conselho da Condição Feminina, disse que 11 

devemos colocar as reivindicações pertinentes a todos os Conselhos, bem como: Todo conselho 12 

ser deliberativo; ter uma sede (podendo ser conjunta com secretaria e ajudante); ter verba prevista 13 

em Lei; ter um site com informações de todos os conselhos; ter um canal aberto com o Prefeito 14 

para apresentar as reivindicações diretamente. Concluiu que, após elaboração do documento, 15 

este será encaminhado a todos os participantes via e-mail. Sugeriu que os Conselhos que ainda 16 

não estão estruturados, que se estruturem, pois a Constituição de 1988, diz que todo Conselho é 17 

deliberativo. Sra. Dinalva falou sobre a estratégia de solicitar uma audiência com o Prefeito. Sra. 18 

Priscila, falou da importância de enviar uma carta ao Jornal Imprensa Livre e outra a rádio local. 19 

Foi considerado, ainda que o Conselho do Idoso tenha que solicitar dotação orçamentária. Na 20 

medida em que cada reivindicação for atendida, cada conselho poderá ter sua própria sala, 21 

inicialmente lutar para conseguir uma sede para abrigar todos os conselhos, pois isso está na Lei. 22 

Como exemplo, citou que o Conselho do Negro existe pela Lei 1366 de 1996. Somos formadores 23 

de opinião, somos Co-Gestores. O Conselho da Criança e do Adolescente prevê o atendimento 24 

prioritário, porém isso não está acontecendo. Sra. Dinalva disse que a intenção da criação de um 25 

Fórum das ONGs e Conselhos é a união, objetivando o fortalecimento das reivindicações, 26 

imprimindo para os gestores e população força e coesão. Sra. Priscila falou da corrupção como 27 

uma chaga. Conselho Tutelar colocou que no final de semana não tinha nem carro para atender 28 

uma ocorrência. Consideraram que o primeiro passo é a criação do documento, onde todos 29 

assinam, a ata será lavrada pelo Conselho de Saúde. Sra. Evelina considerou que o orçamento 30 

do próximo ano é insuficiente. O retorno desta reunião será enviado por e-mail aos participantes. 31 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, na presença de seus membros. 32 

 33 

Ata elaborada por                                                    Dinalva Menezes Castro Tavares. 34 

 35 

São Sebastião, 19 de novembro de 2012.  36 

 37 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 38 

Membros da Comissão Outros Participantes: 

Marcia Guimarães Correa da Silva  Camila Aquino dos Santos 

Dinalva Menezes Castro Tavares  Cássia Maria Tavolaro Silva 

*************************** *********** Vânia Cavalcanti da Silva 

*************************** *********** Sebastião S. Passarelli 
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*************************** *********** Iolanda Ferreira  

*************************** *********** Regina Célia C. Barbosa 

*************************** *********** Priscila Siqueira 

*************************** *********** Clara Celeste T. Martins 

*************************** *********** Alexandro Moises Rabelo 

*************************** *********** Maria Evelina P. Faria 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx39 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx40 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 41 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx42 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx43 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 44 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx45 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx46 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 47 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx48 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx49 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx52 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 53 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx54 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx55 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 56 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx57 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 58 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx59 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx60 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx62 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 64 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx65 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx66 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 67 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx68 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx69 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 70 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx71 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx72 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 73 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx74 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75 


