
Reunião Ampliada da Comissão Executiva do CMS-Recife: 27/07/2020 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

14:30 – Início dos Trabalhos:   

01 – Devolutivas: 
A – Resolução do SISPACTO (2018; 2019) para 
publicação em DOM; *Foram publicadas 21/07 e 

cadastradas no DIGISUS 

 

B – GT do RAG: próxima reunião dia 29/07 14:30 
Google meet; 

 

C – Enviado em 24/07 para DEPOGI: dados que 
estavam pendentes das comissões (CISTT, Ed 
Permanente, Orçamento, Executiva e Comunicação) 
para o monitoramento da PAS 2019 (RAG 2019); 

 

D – Comissão de Articulação: retorno dos 
documentos recebidos dos CDS II e III sobre os 
respectivos processos eleitorais de unidade 
(realizada reunião em 15/07); 
E – Hospital da Pessoa Idosa: previsão para 
inauguração segunda semana de agosto, sem data 
definida; 
F – CI  531/2020 do CMS: Enviada em 17/07 com 
solicitação da Comissão Eleitoral do CMS: consulta 
ao jurídico sobre o processo eleitoral do CMS como 
se dará o processo eleitoral referente as vacâncias 
no segmento dos usuários nas RPA’s II e III; 

 
 

G – Reunião com GT dos CAPS: Participaram 
Sônia, Íris, Leonide e Romildo. 
Todos os representantes dos CAPS’s reclamaram 
de problemas estruturais tais como infiltrações, 
mofo, goteira, reforma e também alguns com falta de 
epi. E Também do não serem atendidos pelo 
Secretário de Saúde para reunião sobre a situação 
dos CAPS; 
CAPS Esperança: falta psicólogo e auxiliar de 
enfermagem; 
CAPS Espaço Vida: falta psiquiatra; 
CAPS Vicente Araújo e Espaço Azul: estão em 
reforma; *Reunião toda última quinta do mês as 14:30, 

google meet 

 

 

2 – Ofício 308/2020 - CES/PE: 3ª Nota Tecnica do 
CES/PE sobre o plano de flexibilização – 
fechamento/abertura das atividades econômicas em 
PE; *enviada p/ wts colegiado em 24/07 
3 – Denúncias Recebidas: 

a) Fechamento do Laboratório da Pol Arnaldo 
Marques;  

*enviada p/ grupo da executiva em 23/07 
b) Pedido de Reconsideração do Servidor; 

*CI 538/2020 do CMS enviada em 10/07 

 

4 – COMDICA - Conselho Municipal de Defesa e 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
da Cidade do Recife: Solicita representante para o 
comitê de Gestão Colegiada da rede de cuidado e 
de proteção social das crianças e dos adolescentes 
vítimas ou testemunha de violência, reunião 07/08 as 
09h google meet, duas vagas 

 

5 – Inclusão de pauta:  

6 – Encerramento:  

 


