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ATA DA 52ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

DE SÃO SEBASTIAO.  2 

Data: 02 de dezembro de 2016. 3 

Sala do COMUS.  4 

Ordem do dia: 5 

1) Planejamento e Metas para 2017: Dra. Márcia abriu a reunião sobre o recesso no Comus, 6 

que se inicia após a 219ª Reunião Ordinária, em 13/12/2016, retornando suas atividades em 7 

10/01/2017, na 220ª Reunião Ordinária. Informou que essa pausa já vem sendo adotada há dois 8 

anos. Falou que como meta para 2017 quer encontrar um meio de mobilizar mais os membros do 9 

Conselho, torna-los mais participativos. Fala que só a Comissão de Finanças está ativa, que até 10 

mesmo as pautas são balisadas pelas demandas da COFIN. Temos o desafio de fazer as outras 11 

comissões funcionarem (Plano Municipal, TAC); até o grupo da causa animal, criado na 217ª 12 

Reunião Ordinária, deve virar um comitê separado do Conselho, pois já tem a Cia das Patas 13 

representando essa causa. Os CGU’s precisam ter representantes no Conselho. Sra Isabel quer 14 

saber o que precisa para formar os CGU’s. Dra Márcia informou que precisa de dois membros da 15 

comunidade, que participem do conselho gestor da unidade; eles mais que ninguém conhecem a 16 

demanda da comunidade, as Associações de Bairro forneceriam ótimos membros. Se tivesse um 17 

CGU no Jaraguá, toda aquela problemática da mudança da unidade teria sido evitada. Sra Isabel 18 

diz que arregimentar essas pessoas é difícil, trabalho voluntário as pessoas não querem se 19 

comprometer. Dra Márcia colocou para a Executiva que alguns documentos ela gostaria de 20 

assinar em conjunto com outros membros. Ficou acordado que a reunião da Secretaria Executiva 21 

será sempre na 1ª sexta-feira do mês, às 16h, na sala de reuniões do Comus. Foi discutido que 22 

seria estudado algum meio de envolver mais os conselheiros e tornar as comissões mais efetivas. 23 

Será falado na próxima ordinária também sobre as faltas injustificadas das entidades nas 24 

reuniões, e que as mesmas serão comunicadas. 25 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 26 

presentes.   27 

São Sebastião, 02 de dezembro de 2016.  28 

Ata elaborada por                                                              Tereza Carmela Galdino da Costa 29 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 30 

Membros da Comissão 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  

Isabel Cristina Nascimento Oliveira  

Marcia Guimarães Correa da Silva  

Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  31 
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