
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO, ÀS 09h00min, NA SECRETARIA DE 

SAÚDE. 

     A lista de presença segue ao final da presente ata, de acordo com a manifestação dos 

membros. Estão presentes Cecilia Ap. Xavier de O. França, Sergio da Silva, Ana Paula 

Soares de Sousa Andrade, Lucas Prado Rodrigues, Rosangela Dal Bom, Viviane Vieira Lima 

e Edmeia da Silva Santos. Cecilia agradece a presença de todos por esta reunião. Informa 

que logo sairá o chamamento público para a O. S – Organização Social, a qual será 

contratada para UPA – Unidade de Pronto Atendimento, é necessário fazer uma comissão 

com 5 membros, são 3 do Poder Executivo e 2 membros do Conselho da Municipal da Saúde, 

escolhidos pelo Conselho. Os 3 membros do Poder Executivo já foram escolhidos. Senhor 

Sergio aproveita o ensejo para questionar sobre a falta de recursos humanos na unidade do 

Vilarejo, tendo em vista que os assessores foram todos exonerados. Cecilia informa que está 

em contratação de estagiários para compor estas faltas nas unidades. Drº Marco, Agente 

Jurídico, que está lotado na Secretaria de Saúde, explica aos membros do Conselho 

presente, sobre a Lei que regulamenta a qualificação de entidades sem fins lucrativos, como 

Organização Social - O. S, onde é necessário a composição de Comissão para acompanhar 

a execução e fiscalização do contrato de gestão dos serviços solicitados, foi explicado a rotina 

destes membros da Comissão. Feito a escolha pelos membros presentes do Conselho 

Municipal de Saúde,  foram escolhidos o senhor Sergio da Silva e a senhora Edmeia da Silva 

Santos como membros para compor a Comissão de Execução e Fiscalização de Entidades 

sem fins lucrativos como O. S - Organização Social. Cecilia agradece a todos pela presença. 

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, a Secretaria de Saúde se coloca à 

disposição de todos (as). Ata lavrada por mim, Ana Paula Soares de Sousa Andrade.  


