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ATA DA 53ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SÃO SEBASTIAO.  2 

Data: 10 de janeiro de 2017 - Sala do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1) Vacância Cargo de Vice Presidente da Secretaria Executiva: Sra. Márcia informou aos 5 

membros presentes da Secretaria Executiva sobre a vacância no cargo de vice-presidente em 6 

decorrência da substituição do membro do segmento Governo na representatividade da Secretaria 7 

de Saúde. Disse que segundo o Regimento Interno do COMUS, no seu artigo 17, parágrafo 3º a 8 

substituição do cargo se dará pelo membro subsequente na hierarquia, ficando vago então o cargo 9 

de 2º Secretário. Em seguida consultou a Sra. Isabel e Sra. Maria Cecília que aceitaram os 10 

respectivos cargos conforme versa o Regimento, assumindo como vice presidente Isabel Cristina 11 

Nascimento Oliveira – segmento Usuários e Maria Cecília Nobre Borges Nogueira – segmento 12 

Usuários como 1ª Secretária. Diante da anuência das referidas conselheiras frente à posse dos 13 

cargos, Sra. Marcia informou que permanecerá no cargo de presidente representando o segmento 14 

Trabalhador e que este mesmo assunto será item de pauta na reunião ordinária do COMUS a ser 15 

realizada no período da tarde. Explicou que será disponibilizado o momento para manifestação dos 16 

interessados, no segmento Governo, para preenchimento do cargo de 2º Secretário, objetivando 17 

respeitar a paridade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, 18 

será assinada pelos presentes.   19 

São Sebastião, 10 de janeiro de 2017.  20 

Ata elaborada por                                                            Marcia Guimarães Correa da Silva 21 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 22 

Membros da Comissão 

Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  

Isabel Cristina Nascimento Oliveira  

Marcia Guimarães Correa da Silva  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  23 
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