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ATA DA 80ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Data: 01 de outubro de 2019 – Sala de Reunião 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 253ª Reunião Ordinária do COMUS:  6 

Sra. Isabel disponibilizou os documentos tramitados no período aos membros presentes. Em 7 

seguida discorreram sobre a necessidade de despertar nos conselheiros a consciência ao avaliar 8 

documentos quando enviados para análise, sejam eles disponibilizados por e-mail ou consignados 9 

em plenária. Consideraram a necessidade de subsidiar a plenária de forma mais didática e clara, 10 

principalmente em se tratando de documentos e pareceres relacionados às Prestações de Contas. 11 

Definiram que este será um dos itens de pauta. Deliberaram ainda pelo chamamento de reunião da 12 

Comissão de Revisão da Lei 2579/2018, considerando que alguns itens da referida lei não ficaram 13 

fortemente definidos, havendo muitos questionamentos depois de sua aprovação pelo COMUS. 14 

Decidido comunicar a Comissão de Ética que a entidade Unibairros não apresentou a 15 

documentação solicitada (permanência ou substituição dos atuais representantes) conforme 16 

acordado na ata da 155ª Extraordinária do COMUS, realizada no dia 25/09/19. 17 

2- Encaminhamentos: 18 

2.1- Oficiar a Unibairros para entrega da documentação referida no item 1. 19 

2.2- Solicitar a o agendamento da Reunião de Revisão da Lei 2579/2018 para o dia 03/10/19 às 20 

14horas.   21 

Falta Justificada: conselheiro Henrique justificou a sua ausência a reunião em pauta. 22 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 23 

presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa. 24 

São Sebastião, 01 de outubro de 2019. 25 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 26 

Membros da Comissão 

Ana Cristina Rocha Soares  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  
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