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ATA DA 61ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Data: 03 de julho 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 238ª Reunião Ordinária: Iniciada a reunião, pelo Senhor 1º 6 

Secretário da Secretaria Executiva, sendo solicitada a alteração da data da próxima reunião 7 

ordinária, programada para ocorrer no próximo dia dez, em razão da possibilidade de não haver 8 

expediente na tarde daquele dia, pois há possibilidade de haver jogo da seleção brasileira de 9 

futebol pela copa do mundo. Acatado pedido por unanimidade, o deliberou-se pela mudança da 10 

data da reunião ordinária, que passará do dia 10/07/18 para o dia 11/07/18, das 13 (treze) às 17 11 

(dezessete) horas, na sala de reuniões da Secretaria de Educação. Em seguida, passou-se à 12 

discussão da pauta. A pauta terá inicialmente a leitura do expediente, com leitura dos números e 13 

espécie de documentos expedidos e recebidos, bem como a aprovação da ata da última reunião 14 

ordinária, a qual já foi enviada para análise de todos os Conselheiros. Adentrando na ordem do dia, 15 

a pauta terá como primeiro assunto informar o desligamento da Conselheira Ana Elisa dos quadros 16 

do Conselho, passando-se à eleição de um Conselheiro para representar o Conselho junto ao 17 

Bolsa Família, em substituição à Conselheira que se desligou. O próximo item da pauta, conforme 18 

deliberado na reunião ordinária anterior, será a capacitação dos Conselheiros, que será ministrada 19 

pelo Senhor Ricardo Chaves, coordenador do CEFOR – Centro de Formação para Profissionais de 20 

Saúde. Pauta aprovada por unanimidade. Em seguida, os membros presentes fizeram a leitura dos 21 

documentos enviados e expedidos. Ato contínuo, a Conselheira Claudia propôs que o parecer do 22 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na parte que versa sobre a Secretaria da Saúde, 23 

Hospital/Intervenção e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião fosse encaminhada para os 24 

Conselheiros, para análise e debate futuro. Por unanimidade, a proposta foi acatada e o Senhor 25 

Secretário ficou responsável por encaminhar o referido documento à secretaria do Conselho que 26 

fará o encaminhamento. Em seguida, deliberou-se pelo envio de resposta ao ofício 27 

407/2018/SESAU/GS, encaminhando cópia da ata da reunião ordinária que deliberou sobre as 28 

visitas dos Conselheiros às Unidades de Saúde do Município, grifando-se com caneta marca texto 29 

o assunto na cópia da ata a ser enviada. A seguir, foi deliberado, por unanimidade, o envio de e-30 

mail a todos os Conselheiros para lembrar que as próximas visitas às Unidades de Saúde 31 

ocorrerão nos dias 13/07/18 e 27/07/18 e no dia 03/08/18 do corrente ano e os interessados 32 

deverão comparecer à secretaria do Conselho às nove horas do dia da visita para participar do ato. 33 

Em continuação, deliberou-se, por unanimidade, o envio de e-mail para todos os Conselheiros 34 

solicitando que todos que tiverem interesse encaminhem os apontamentos que fizeram nas visitas, 35 

por e-mail e em arquivo eletrônico de texto (word, ou similar), até o dia da visita de seguinte para 36 

que a Secretaria Executiva elabore o relatório final. Exemplificando: os apontamentos feitos nas 37 

visitas do 29/06/18 deverão ser encaminhados para a secretaria do Conselho até o dia 13/07/18, 38 

dia da próxima visita, e assim sucessivamente. Em relação ao relatório final, deliberou-se, por 39 

unanimidade, que o mesmo conterá todos os apontamentos feitos por cada um dos Conselheiros 40 

que participaram das visitas e as providências a serem adotadas por quem de direito, com envio de 41 

oficio para o responsável. Em seguida, foi deliberado por unanimidade o envido e novos ofícios, 42 

cobrando as respostas aos 22, 23, 24, 25, 26 e 27, devendo os novos ofícios conterem todo o 43 

conteúdo do pedido formulado e deferido pela Secretaria Executiva, devendo o requerente fornecer 44 

o texto em arquivo eletrônico (word ou similar) via e-mail para que a Secretaria possa providenciar 45 

a expedição dos ofícios.  46 

Ausência Justificada: Isabel Cristina do Nascimento Oliveira.  47 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 48 

presentes. 49 

São Sebastião, 03 de julho de 2018.  50 

Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino 51 
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LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 52 

Membros da Comissão 

Roberto Lopes Salomão Magiolino   

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  53 
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