ATA DA 1ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS/PB DE 2015
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Ao segundo dia do mês de março de dois mil e quinze, às onze horas, no auditório do Centro de Treinamento
de Professores, situado a Rua José de Paiva Gadelha, n.º 123, Gato Preto, Sousa/PB, foi realizada a Primeira
Assembleia Extraordinária do COSEMS/PB para o ano de 2015 e contou com a presença de Gestores
Municipais de Saúde e demais participantes que firmam a lista de presença em anexo, a qual é parte
integrante da presente Ata. A Sr.ª Soraya Galdino de Araújo Lucena, Secretária de Saúde do Município de
Montadas e Presidente do COSEMS/PB, abriu oficialmente a assembleia, desejando as boas vindas a todos. A
convocação teve como ponto de pauta: reforma parcial do ESTATUTO do Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB, com inclusão do inciso VI no artigo 4º. Passou a palavra a Sr.ª Joselisses
Abel, Assessora Jurídica do COSEMS/PB, que apontou vir o COSEMS amadurecendo a ideia de criação da figura
do apoiador regional, tendo tal possibilidade já sido submetida e aprovada em assembleia anterior. Destacou
que diante da citada decisão, tornou-se necessária a adequação do Estatuto em vigor e projetou para
visualização dos presentes o estatuto com inclusão do inciso VI no artigo 11, com a seguinte redação:
“Apoiadores Regionais”. Dada a palavra a Presidente do COSEMS/PB, a mesma concedeu oportunidade aos
presentes a fim de que pudessem se manifestar, não tendo havido inscritos. Em seguida, foi a alteração do
estatuto submetida à aprovação da assembleia e, após votação, aprovado por unanimidade dos presentes.
Sem mais, foram feitos os agradecimentos e nada mais havendo a tratar, determinou a Sr.ª Presidente que
se encerrasse a assembleia. Eu, Ana Carolline Carvalho de Melo Santos, lavrei a presente ata. Sousa/PB, 02 de
março de 2015.
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