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ATA DA 234ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 17/03/15, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Iniciados os trabalhos com a participação da Sra. Ana Maria, Responsável Administrativo do 4 

COMUS e membros presentes que assinam a lista de presença anexa.  5 

1- Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre/2015. 6 

1.1- Análise Complementar dos itens referentes aos quadrimestres anteriores – Atualização 7 

do Check List de pendências. 8 

A Comissão decidiu pela reiteração dos itens listados abaixo constantes do Check List de 9 

pendências, sendo eles: nº 6, 17, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 53, 62, 63, 65, 68 e 69. Na sequência, 10 

Sra. Ana Maria informou que agendou o carro para realização da visita ao Hospital de 11 

Boiçucanga pelos membros a COFIN para o dia 26/03/15 às 14 horas.  Ficou decidido também 12 

que os conselheiros receberão cópia do Check List de pendências para ciência.  13 

2- Máquina Fotográfica doada pela Secretaria da Saúde: Dra. Tania questionou o porquê que 14 

a máquina fotográfica pela SESAU não retornou para o COMUS desde a sua devolução em 15 

decorrência da ausência de cartão de memória. Sra. Ana Maria informou que em setembro de 16 

2013 efetuou a devolução do equipamento atendendo a orientação do setor administrativo da 17 

SESAU depois de constatado o não recebimento do acessório descrito na embalagem e que 18 

desta data em diante não teve mais informações. Decidido pelos membros presentes reiterar a 19 

solicitação de esclarecimentos ao administrativo. 20 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 21 

presentes. São Sebastião, 17 de março de 2015. 22 

Ata elaborada por                                                                         Tania Regina Sarak  23 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 24 

Tania Regina Sarak  

Clausius Pestana   
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