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ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

IMPERATRIZ- MARANHÃO, em 20/02/2020.

Às quatorze horas, do dia 20 (vinte), do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois
mil e vinte), no auditório da SEMUS, reuniram-se os membros do CMS-Conselho

Municipal de Saúde de Imperatriz - Maranhão, para tratar de assuntos de

interesse da XVf Conferência Municipal de Saúde. Verificando-se a existência de

quorum, conforme assinaturas constantes no livro de presença, a Sra. Ana

Cláudia Braga Santos Silva, Presidente do CMS declarou aberta a reunião,

saudando a todos os presentes. Em seguida, apresentou a proposta de pauta

constando um único ponto em pauta: XVI Conferência Municipal de Saúde

Iniciou-se com as discussões, onde a Conselheira Rosemar Melo Teles disse

que já existe uma fila de usuários na porta da SEMUS, e estamos aqui para

discutir o dia da realização da Conferência e data das inscrições. A sugestão é

que a Conferência seja dia 27/03/2020 e as inscrições serão realizadas em 05

(cinco) dias corridos iniciando dia 27/02/2020 e vai até o dia 02/03/2020 na

SEMUS. A Gestão vai disponibilizar uma pessoa responsável por realizar as

inscrições no período de 8 às 14 horas, após o Edital de convocação ser

publicado na quinta-feira dia 27/02/2020. Vários conselheiros fizeram uso da

palavra, e após todos os esclarecimentos foi colocado em votação o

seguinte: A realização da XVI Conferência Municipal de Saúde dia 27 de

março do corrente ano, as inscrições serão realizadas em 05 (cinco) dias

corridos iniciando dia 27/02/2020 e vai até o dia 02/03/2020, na SEMUS. No

horário das 8 às 14 horas, após publicação do Edital de convocação que será

publicado na quinta-feira dia 27/02/2020. Como nada mais havia a ser tratada, a

Presidente do CMS agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela

participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa, da qual foi

lavrada a presente Ata, que após sua apreciação será assinada pelos

Conselheiros presentes. Imperatriz - Maranhão, 20 deJevereirgde 2020.
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ALBANE FREITAS DE SOUSA

ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA

EURAMI REIS PEREIRA

HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA

IOMAR MENDES DE SOUSA

JURANDI MESQUITA

Ma das GRAÇAS C. SOUZA MAGALHÃES

Ma TAMAR TORQUATO C. SOUSA

MANOEL ALVES PEREIRA

NAARI MARGLI ALVES DE ANDRADE

ROSEMAR MELO TELES

SILVANA LIMA DA COSTA PITOL
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