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 ATA DA 86ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Data: 05 de maio de 2020 – 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 às ações do COMUS durante a Pandemia:  6 

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

seguida passou à discussão das medidas. 8 

2- Formação da Comissão de Acompanhamento de Crise: Sra. Cláudia juntamente com os 9 

demais membros que assinam a Ata entenderam como necessária a criação de uma comissão 10 

para direcionar os trabalhos do Comus durante a Pandemia (COVID-19). Decidiram que será 11 

composta por mais quatro membros além da Secretaria Executiva; que não obedecerá à paridade, 12 

mas que o ideal seria a participação de vários segmentos; recomendam que os membros que 13 

fazem parte do grupo de risco não se candidatem, mas é opção de cada um. Pediram urgência na 14 

comunicação aos demais membros e nas respostas.  15 

3- Envio de documentação para Conselheiros: Ficou acordado que os conselheiros receberão 16 

periodicamente as notícias sobre o COVID-19 no nosso município e os documentos recebidos pelo 17 

conselho para se manterem informados sobre os trabalhos. 18 

4- Instrumentos de Gestão: a Executiva decidiu aguardar o posicionamento do Governo Estadual 19 

sobre o isolamento social para poder organizar como serão feitas as apresentações dos 20 

instrumentos de Gestão. 21 

O conselheiro Paulo Henrique pediu informações sobre a situação do conselheiro Carlos Alberto de 22 

Sant’Anna quanto à sua filiação ao Idefesp; quer saber se ele é afiliado ao Idefesp e desde 23 

quando? Foi informado da necessidade de formalizar esse questionamento. Nada mais havendo a 24 

tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada 25 

por Tereza Carmela Galdino da Costa. 26 

São Sebastião, 05 de maio de 2020. 27 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 28 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Paulo Henrique Ribeiro Santana  
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