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ATA DA 65ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Data: 09 de outubro de 2018 - Sala do COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.   4 

Ordem do dia: 5 

1 – Complementação do item de pauta sobre a alteração do Status da Prestação de Contas da 6 

SESAU (Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São 7 

Sebastião – FSPSS: Sra. Isabel colocou a situação ocorrida na última reunião extraordinária 8 

realizada no dia 25/09/18, lembrando os membros presentes sobre a deliberação ocorrida na 9 

plenária, sendo votado a provado pela maioria de votos pela leitura do Parecer da COFIN com 10 

relação a referida alteração do status das contas da SESAU. Diante do exposto, explanou a 11 

necessidade de se manter o item de pauta da 241ª Reunião Ordinária do COMUS, mantendo-se o 12 

direito de manifestação da Conselheira Giuliana e possíveis manifestação da plenária sobre o tema 13 

em pauta. Informou que a Secretaria de Saúde encaminhou uma solicitação de nulidade da 14 

resolução 032/2018 e que esta não seria anulada e sim corrigida antes de sua publicação oficial.  15 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 16 

presentes. 17 

São Sebastião, 09 de outubro de 2018.  18 

Ata elaborada por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 19 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 20 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  21 
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