
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião - SP 
___________________________ 

ata com executiva 2ª 31-10-06.doc  Pág. 1 de 1 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e seis, às 10:00 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 E PAUTA PARA A 98ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA: a) considerando a convocação da Sra. Ana Paula de Almeida, Presidente deste 
Conselho, para esta reunião, ora enviada por correio, com AR; considerando que estão em 
seu poder, documentos que devem ser apresentados nas reuniões, como atas e outros; 
considerando o seu não comparecimento, deu-se prosseguimento a reunião, ficando 
deliberado que seja enviada notificação extrajudicial para que a mesma apresente a 
documentação e algum posicionamento com relação as suas ausências nas duas últimas 
reuniões, ocorridas em 05 e 19/10 p.p.; foi deliberado também, que para a próxima reunião 
ordinária, sejam lidas as atas disponíveis para apreciação; b) a Sra. Sílvia ponderou quais os 
aspectos serão tratados na apresentação das ações desenvolvidas pelo Instituto Promur: se o 
diagnóstico apontado pela auditoria realizada anteriormente no Hospital de Clínicas de São 
Sebastião está sendo observado e tomado como parâmetro para a realização dos trabalhos; 
quais são os resultados obtidos; aspectos financeiros; c) recebimento de comunicado da Sra. 
Silvia Galhardo, solicitando seu afastamento do cargo de 1ª secretária do Comus; d) a Sra. 
Carmen, 2ª Secretária, informou que não dispõe de tempo suficiente para assumir o cargo de 
1ª secretária e manifestou seu interesse, em caso de nova eleição, em concorrer novamente 
para o cargo de 2ª secretária; e) a Sra. Ana Cristina informou que participou da assinatura do 
Convênio da Subvenção Social / HCSS, no valor de R$ 800.000,00, representando o Comus, 
a convite da Sesau e ocorrida no último dia 25/10, no Gabinete do Prefeito; f) pauta para a 
próxima reunião ordinária: Expediente: leitura de atas e documentos recebidos; avisos, etc; 
Ordem do dia: 1) eleição da comissão executiva; 2) prestação de contas do 3ºtrimestre/2006; 
3) dados sobre mortalidade infantil; 4) apresentação das ações desenvolvidas pelo Instituto 
Promur; 5) assuntos gerais: informar sobre media salarial dos médicos do PSF na região; 
leitura das alterações feitas no Plano Municipal de Saúde; eleição de membro do segmento 
usuários para compor a Comissão de Acompanhamento do Convênio de Subvenção Social 
800.000,00; situação Convênio com a Avdec; Foi solicitado pela Comissão Executiva, que a 
Sesau encaminhe a pauta por e-mail aos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 
31 de outubro de 2006. Coordenando:                    Ana Cristina Rocha Soares. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 

Comissão Executiva Outros presentes 
Ana Cristina Rocha Soares André Fontes dos Santos 

Carmen Sanches Jacqueline M. S. A. Oliveira 

Sílvia Galhardo Baszynski  
 

 


