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ATA DA 59ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Data: 24 de abril de 2018 - Sala do COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata. 4 

Ordem do dia: 5 

1 - Discussão referente à pauta da 236ª Reunião Ordinária: Ficou decidido que a pauta seria a 6 

seguinte: Criação da Comissão de Visitas às Unidades de Saúde; Fechar as comissões que ainda 7 

faltam membros; Apresentação das Entidades – cada representante fará uma breve explanação das 8 

atividades de sua entidade, e sua contribuição para a comunidade, começando pela OAB no dia 9 

08/05/2018. Em Assuntos Gerais Proposta de motivação para que as Comissões de 10 

Acompanhamento dos Conselhos Gestores e Acompanhamento do TAC do Ministério Público de São 11 

Sebastião que ainda não tiveram o seu primeiro encontro, o façam, bem como agendar uma reunião 12 

com todos os coordenadores das Comissões internas do COMUS para uma conversa sobre quais 13 

dificuldades para o desenvolvimento do trabalho. 14 

2 - Encaminhamento: Emitir ofício à Sesau solicitando a presença de representante da Petrobrás na 15 

próxima reunião ordinária de 12/06/2018, para dar informações sobre a área contaminada do Itatinga; 16 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 17 

presentes. 18 

São Sebastião, 24 de abril de 2018.  19 

Ata elaborada por                                                           Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 20 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 21 

Membros da Comissão 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Roberto Lopes Salomão Magiolino   

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  22 
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