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ATA da 497ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 01/03/2021, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

1- Prestação de Contas (Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São 4 

Sebastião – HCSS e Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS) – 1º 5 

Quadrimestre /2021: 6 

2- Documentos Recebidos: 7 

- Of. 103/2021 – FSPSS – Dadm – Resposta Of 018/2021 COMUS.  8 

- Folha de Pagamento – Outubro, Novembro, Dezembro/ 2020 e Janeiro/2021 9 

- Empenhos – Dezembro 2020 e Janeiro 2021 10 

- Prestação de Contas HCSS covid 19 – competência janeiro/2021 11 

- Prestação de Contas FSPSS – competência janeiro/2021 12 

- Prestação de Contas SESAU – competência janeiro/2021 13 

3- Documentos Analisados - 1º Quadrimestre/2021:  14 

- 014/2020 – COMUS – Sobre justificativas de metas não cumpridas no RAG/2019 - Resposta 15 

por meio do ofício 037/2020 – SESAU, datado de 11/02/2021, solicitando dilação de prazo 16 

(30 dias) em decorrência das exonerações ocorridas no final de 2020. Pautado na 496ª 17 

COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o 18 

documento incluído como ressalva a ser considerada em parecer. Nesta data, os membros 19 

presentes deliberaram em aceitar a dilação de prazo de 30 dias, termino em 01/04/2021. 20 

Aguardar. 21 

- 015/2020 – COMUS- Sobre justificativas de metas não cumpridas no RAG/2019 - Resposta 22 

por meio do ofício 037/2020 – SESAU, datado de 11/02/2021, solicitando dilação de prazo 23 

(30 dias) em decorrência das exonerações ocorridas no final de 2020. Pautado na 496ª 24 

COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o 25 

documento incluído como ressalva a ser considerada em parecer. Nesta data, os membros 26 

presentes deliberaram em aceitar a dilação de prazo de 30 dias, termino em 01/04/2021. 27 

Aguardar. 28 

- 016/2020 – COMUS – Sobre justificativas de metas não cumpridas no RAG/2019 - Resposta 29 

por meio do ofício 037/2020 – SESAU, datado de 11/02/2021, solicitando dilação de prazo 30 

(30 dias) em decorrência das exonerações ocorridas no final de 2020. Pautado na 496ª 31 

COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o 32 

documento incluído como ressalva a ser considerada em parecer. Nesta data, os membros 33 

presentes deliberaram em aceitar a dilação de prazo de 30 dias, termino em 01/04/2021. 34 

Aguardar. 35 

- 017/2020 – COMUS – Sobre justificativas de metas não cumpridas no RAG/2019 - Resposta 36 

por meio do ofício 037/2020 – SESAU, datado de 11/02/2021, solicitando dilação de prazo 37 

(30 dias) em decorrência das exonerações ocorridas no final de 2020. Pautado na 496ª 38 

COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o 39 

documento incluído como ressalva a ser considerada em parecer. Nesta data, os membros 40 

presentes deliberaram em aceitar a dilação de prazo de 30 dias, termino em 01/04/2021. 41 

Aguardar. 42 

- 027/2020 – COMUS - Sobre justificativas de metas não cumpridas no RAG/2019 - Resposta 43 

por meio do ofício 037/2020 – SESAU, datado de 11/02/2021, solicitando dilação de prazo 44 

(30 dias) em decorrência das exonerações ocorridas no final de 2020. Pautado na 496ª 45 

COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o 46 

documento incluído como ressalva a ser considerada em parecer. Nesta data, os membros 47 

presentes deliberaram em aceitar a dilação de prazo de 30 dias, termino em 01/04/2021. 48 

Aguardar. 49 

- Ofício 126/2020 – COMUS – Solicitação de Notas Fiscais (8 volumes) - respondido por 50 

meio do Ofício 111/2020 – HCSS-ADM. Pautado na ata da 486ª COFIN, constatado resposta 51 

não a contento. Pautado na 488ª, deliberou-se pela análise por meio de amostragem. 52 
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Aguardar. Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima 53 

reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, 54 

porém não houve deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, deliberado ficar para 55 

próxima reunião. Pautado na 495ª, os membros analisaram a resposta e deliberaram que este 56 

tema continuará em análise. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram 57 

pela manutenção do documento para análise em próxima reunião. Nesta data, não houve 58 

tempo hábil para deliberação, análise do documento na próxima reunião. 59 

- Ofício 140/2020 – COMUS – referente solicitação de esclarecimentos sobre o Hospital de 60 

Boiçucanga, com as seguintes solicitações: O Processo de licitação; Relatório/Planilha dos 61 

custos e Notas Fiscais; Prazo estimado para início dos atendimentos. Este ofício foi emitido 62 

em 13/07/2020, ainda sem resposta. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve 63 

deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, deliberado ficar para a próxima reunião, 64 

ainda sem resposta. Pautado na 495ª, chegou o ofício 260/2020 – SESAU, o qual 65 

disponibilizou um pen drive contendo as respostas dos três quesitos: 1- Cópia do processo de 66 

licitação, 2- Relatório/Planilha dos Custos e Notas fiscais e 3- Prazo estimado para início dos 67 

atendimentos. Os membros analisaram a resposta e deliberaram que este tema continuará 68 

em análise. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram pela manutenção 69 

do documento para análise em próxima reunião. Nesta data, não houve tempo hábil para 70 

deliberação, análise do documento na próxima reunião. 71 

- Ofício 164/2020 – COMUS - sobre envio de processos licitatórios de contratação das 72 

instalações dos hospitais de campanha, nº 60646/2020, 60647/2020 e 60649/2020 – 73 

respondido por meio do ofício 147/2020 – SESAU-GS - Por meio de CD. Pautado na ata 74 

482ª, porém sem tempo hábil para análise. Decidido ficar a próxima reunião. Pautado na 75 

483ª, porém não houve tempo hábil para análise. Pautado na ata 485ª, porém não houve 76 

tempo hábil ficará para a próxima reunião 486ª COFIN. Pautado na ata 486ª COFIN, 77 

constatada resposta, porém não houve temo hábil para análise. Deliberado ficar para o 78 

próximo quadrimestre/2020. Pautado na 488ª COFIN, deliberado analisar por amostragem. 79 

Nesta data, deliberado continuar em análise por amostragem. Aguardar. Nesta data, em 80 

análise por amostragem. Pautado na 490ª, não houve tempo hábil par análise. Pautado na 81 

491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 82 

492ª, porém não houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve 83 

deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, deliberado que continuará em análise. 84 

Nesta data, foi deliberado pelos membros presentes que continuará em análise. Pautado na 85 

496ª COFIN, membros da COFIN deliberaram pela manutenção do documento para análise 86 

em próxima reunião. Nesta data, não houve tempo hábil para deliberação, análise do 87 

documento na próxima reunião. 88 

- Ofício 201/2020 – COMUS – sobre solicitação de Relatório de Gestão de Estoque e 89 

consumo dos insumos e Relatório Completo de Gestão de Estoque e consumo dos 90 

medicamentos utilizados para pandemia - respondido por meio do ofício 172/2020 – ADM-91 

HCSS, no dia 18/11/2020. Pautado na 491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para 92 

a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Pautado na ata 493ª 93 

da COFIN, porém não houve deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, chegou o 94 

ofício 179/2020 – ADM-HCSS, deliberado que ficará para a próxima reunião. Pautado na 95 

495ª, deliberado pelos membros presentes que continuará em análise. os membros da 96 

COFIN deliberaram pela manutenção do documento para análise em próxima reunião. Nesta 97 

data, os membros deliberaram que, tendo em vista as planilhas anexas ao Of. 179/2020, a 98 

resposta está A CONTENTO, não havendo desdobramentos a considerar, para arquivo. 99 

- Ofício 249/2020 – COMUS – a SESAU – sobre solicitação de Relação Atualizada de 100 

médicos concursados, com respectiva data de início de suas atividades, bem como a 101 

respectiva especialidade, lotação e inscrição (número) CRM. Pautado na 492ª, porém não 102 

houve quórum. Nesta data, não houve deliberação em decorrência da Falta de quórum. 103 

Pautado na 494ª, resposta por meio do ofício 256/2020 – SESAU, porém não houve tempo 104 
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hábil para análise. Pautado na 495ª, deliberado pelos membros que continuará em análise. 105 

Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram pela manutenção do documento 106 

para análise em próxima reunião. Nesta data os membros da COFIN deliberaram que não 107 

houve resposta a contento, tendo em vista a falta de informações como especialidades 108 

e CRM dos médicos, sendo o documento incluído como ressalva a ser considerada em 109 

parecer. 110 

- Ofício 265/2020 – COMUS – solicitado cópia do processo de construção do CAPS AD 111 

Costa Norte e UBS Canto do Mar. Aguardar Pautado na 491ª, não houve quórum para 112 

deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 492ª, porém não houve 113 

quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve deliberação por falta de quórum. 114 

Pautado na 494ª, chegou o ofício 249/2020-SESAU, porém não houve tempo hábil para 115 

deliberação, ficará para a próxima reunião. Pautado na 495ª, não houve tempo hábil para 116 

análise, ficara para próxima reunião. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN 117 

deliberaram pela manutenção do documento para análise em próxima reunião. Nesta data, 118 

os membros presentes deliberaram A CONTENTO, não havendo desdobramentos a 119 

considerar, para arquivo. 120 

- Ofício 267/2020 – COMUS – a SESAU – solicitado esclarecimentos acerca da despesa de 121 

energia, nos empenhos de outubro de 2020, empenho: 2020/006401 – 4585 03 Valor R$ 122 

41.310,41 – 4970 – Bandeirantes, datado de 26/10/2020 e empenho: 2020/006401 – 4585 03 123 

– Valor R$ 48.280,94 – 4970 Bandeirantes, datado de 29/140/2020. Aguardar Pautado na 124 

491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 125 

492ª, porém não houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve 126 

deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, não houve tempo hábil para deliberação, 127 

ficará para a próxima reunião. Pautado na 495ª, não houve tempo hábil para análise, ficara 128 

para próxima reunião. Pautado na 496ª COFIN, membros da COFIN deliberaram pela 129 

manutenção do documento para análise em próxima reunião. Nesta data, os membros 130 

presentes deliberaram resposta não a contento, pois os demonstrativos não 131 

correspondem com os valores apresentados, sequer esclarecimentos. 132 

- Ofício 268/2020 – respondido por meio do ofício 243/2020 – SESAU – sobre Chamamento 133 

Público. Pautado na 494ª, chegou o ofício 243/2020 – SESAU, porém não houve tempo hábil 134 

para deliberação, ficará para a próxima reunião. Pautado na 495ª, não houve tempo hábil 135 

para análise, ficara para próxima reunião. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN 136 

deliberaram pela manutenção do documento para análise em próxima reunião. Nesta data, 137 

os membros presentes, deliberaram pela manutenção do documento para análise em 138 

próxima reunião 139 

- Ofício 269/2020 – COMUS – Solicitação de cópias dos documentos citados pelo Dr. Paulo 140 

Guimarães em suas argumentações na plenária 264ª Ordinária sobre ressalvas da Prestação 141 

de Contas 2º Quadrimestre/2020. Sem resposta. Pautado na 496ª COFIN, os membros da 142 

COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o documento incluído como 143 

ressalva a ser considerada em parecer. Nesta data, sem resposta. 144 

- Ofício 270/2020 – COMUS – solicitação de esclarecimentos sobre os 4 itens de orientações 145 

efetuados na Resolução nº 08, de 06 de dezembro de 2017 – Ministério Público Federal sobre 146 

cessação da intervenção do Hospital de Clínicas de São Sebastião. Pautado na 494ª, atentar 147 

para a resposta por meio do ofício 255/2020 – SESAU em nexo. Não houve tempo hábil para 148 

deliberação, ficará para a próxima reunião. Pautado na 495ª, não houve tempo hábil para 149 

análise, ficara para próxima reunião. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN 150 

deliberaram pela manutenção do documento para análise em próxima reunião. Nesta data, 151 

não houve tempo hábil para deliberação, análise do documento na próxima reunião. 152 

- Ofício 278/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 257/2020 – SESAU - sobre 153 

Remoção do servidor Éric Parise. Pautado na 495ª, não houve tempo hábil para análise, 154 

ficara para próxima reunião. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram 155 

pela manutenção do documento para análise em próxima reunião. Nesta data, os membros 156 
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presentes deliberaram A CONTENTO, não havendo desdobramentos a considerar, para 157 

arquivo. 158 

- Ofício 279/2020 – COMUS – reiteração do ofício 250-2020 – COMUS (respondido por 159 

meio do Ofício 174/2020 – ADM-HCSS - sobre Relação Atualizada de médicos contratados, 160 

com respectiva data de início de suas atividades, bem como a respectiva especialidade, 161 

lotação e inscrição (número) CRM, protocolado no dia 24/11/2020. Pautado na 492ª, porém 162 

não houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve deliberação por falta de 163 

quórum. Pautado na 494ª, constatado que a listagem enviada veio com os nomes cortados, 164 

prejudicando a identificação dos médicos. Enviado o e-mail 279/2020 – COMUS solicitando 165 

nova listagem. Aguardar o retorno ao ofício 279/2020. Aguardar. Pautado na 495ª - chegou 166 

resposta por meio do ofício 01/2021-HCSS-ADM, no dia 07/01/2021, com nova cópia da 167 

planilha solicitada. Não houve tempo hábil para análise, ficara para próxima reunião. Pautado 168 

na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram pela manutenção do documento para 169 

análise em próxima reunião. Nesta data, os membros presentes deliberaram A 170 

CONTENTO, não havendo desdobramentos a considerar, para arquivo. 171 

- Ofício 008/2021 - COMUS – reiteração do ofício nº 001/2021 – COMUS - a SESAU – 172 

solicita listagem atualizada dos funcionários nomeados/renomeados da SESAU e FSPSS. 173 

Sem resposta. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve 174 

resposta a contento, sendo o documento incluído como ressalva a ser considerada em 175 

parecer.  Respondido por meio do Of. 050/2021/SESAU/GS, informando que o Sr. Paulo 176 

Roberto é servidor comissionado, conforme Portaria nº387/2021, concluindo que participou 177 

equivocamente da reunião do dia 12/01/2021.  Nesta data, os membros presentes 178 

deliberaram resposta não a contento, pois não foi encaminhada listagem de 179 

funcionários. 180 

- Ofício 014/2021-A – Reitera o ofício nº 178/2020 – COMUS – respondido por meio do 181 

ofício 240/2020 – SESAU, no dia 08/12/2020. Pautado na 495ª, foi deliberado pelos membros 182 

presentes pela reiteração do pedido. Aguardar retorno. Pautado na 496ª COFIN, os membros 183 

da COFIN deliberaram pela manutenção do documento para análise em próxima reunião. 184 

Nesta data, sem resposta. 185 

- Ofício 015/2021 – Reitera o ofício nº 255/2020 – COMUS enviado ao DEPLAN-SESAU – 186 

solicitando as justificativas das metas realizadas parcialmente ou não realizadas 187 

apresentadas no Relatório Anual de Gestão 2019, apresentado pelo Sr. Bruno em plenária 188 

com a informação de que estas seriam encaminhadas a posteriori. Aguardar. Pautado na 189 

491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 190 

492ª, porém não houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve 191 

deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, constatado que ainda não houve resposta. 192 

Aguardar. Pautado na 495ª, foi deliberado pelos membros presentes pela reiteração do 193 

pedido. Aguardar retorno. Chegou o Ofício 037/2020 – SESAU em resposta ao referido tema. 194 

A Secretaria solicitou dilação de prazo (30 dias) para providenciar as respostas, sob a 195 

justificativa das exonerações ocorridas no final do ano. Pautado na 496ª COFIN, os membros 196 

da COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o documento incluído como 197 

ressalva a ser considerada em parecer. Nesta data, não houve tempo hábil para 198 

deliberação, análise do documento na próxima reunião. Observações: Os documentos 199 

acima referenciados (Ofício 014/2020 a 017/2020, Ofício 027/2020- COMUS e Ofício 200 

015/2021 - COMUS) não foram respondidos, havendo somente a solicitação de dilação de 201 

prazo, tendo como justificativa a exoneração de servidores comissionados. Ocorre que a 202 

Administração Pública deve, antes de executar suas políticas, observar normas e agir de 203 

modo que os serviços não sejam prejudicados por atos da própria administração. Oportuno, 204 

portanto, lembrar que entre os princípios basilares da Administração Pública está o impositivo 205 

da Eficiência. Agir com eficiência é dever, e o administrador não pode escudar-se das 206 

consequências previstas em lei por conta de sua ineficiência (vide caput do art. 37 da CF/88). 207 

 208 
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- Ofício 016/2021 – COMUS Reitera o ofício nº 262/2020 – COMUS engloba o ofício 209 

168/2020 – COMUS – respondido por meio do ofício 169/2020 e 176/2020 – SESAU-GS - 210 

sobre resposta incompleta ao ofício 100/2020 – COMUS – sobre novo envio da SESAU a 211 

Secretaria de obras cobrando resposta ao COMUS. Pautado na 485ª COFIN. Pautado na ata 212 

486ª, respondido parcialmente (faltaram dados da empresa, nome engenheiro responsável e 213 

notas fiscais). Este item constou como ressalva do 2º Quadrimestre/2020. Pautado na 488ª, 214 

deliberou-se por reiterar o ofício a SESAU, objetivando uma resposta completa. Pautado na 215 

490ª, deliberou-se pelo envio do ofício 262/2020 referenciado acima. Aguardar. Pautado na 216 

491ª, não houve quórum para deliberação, ficará para a próxima reunião COFIN. Pautado na 217 

492ª, porém não houve quórum. Nesta data, atentar para o ofício resposta que chegou no dia 218 

27/11/2020. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve deliberação por falta de 219 

quórum. Pautado na 494ª, não houve tempo hábil para deliberação, ficará para a próxima 220 

reunião. Pautado na 495ª foi deliberado pelos membros presentes que após três reiterações 221 

não atendeu o solicitado. Não a CONTENTO. Pautado na 496ª COFIN, os membros da 222 

COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o documento incluído como 223 

ressalva a ser considerada em parecer. Nesta data, não houve tempo hábil para 224 

deliberação, análise do documento na próxima reunião. 225 

- Ofício 017/2021 – COMUS – Reitera o ofício nº 264/2020 – COMUS – a SESAU – sobre 226 

solicitação de informação sobre planejamento e territorialização, em desenvolvimento na 227 

região do Canto do Mar, Enseada I e II, bem como citação da legislação que fundamentou tal 228 

alteração territorial, bem como metodologia implementada. Pautado na 492ª, porém não 229 

houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não houve deliberação por falta de 230 

quórum. Pautado na 494ª, chegou o ofício 246/2020- SESAU, porém não houve tempo hábil 231 

para deliberação, ficará para a próxima reunião. Nesta data, analisado e considerado não a 232 

Contento, em decorrência dos usuários dessa região estarem se deslocando para fora da 233 

área de origem para atendimento, sendo que ainda não existe um planejamento para esta 234 

logística. Pautado na 496ª COFIN, os membros da COFIN deliberaram que não houve 235 

resposta a contento, sendo o documento incluído como ressalva a ser considerada em 236 

parecer. Nesta data, não houve tempo hábil para deliberação, análise do documento na 237 

próxima reunião. 238 

- Ofício 018/2021 - COMUS Reitera o ofício nº 219/2020 – COMUS - a SESAU – sobre 239 

solicitação de cópia de portaria de Cessão de Willians Alves Santana, bem como esclarecer 240 

se o referido profissional se encontra relacionado na folha de pagamento da prefeitura. 241 

Pautado na 492ª, porém não houve quórum. Pautado na ata 493ª da COFIN, porém não 242 

houve deliberação por falta de quórum. Pautado na 494ª, atentar para a resposta por meio do 243 

ofício 252/2020 – SESAU em anexo. Constatada a resposta, porém deliberado por emitir 244 

ofício questionando o fato de o servidor constar da folha de pagamento da Fundação. 245 

Aguardar. Pautado na 495ª, foi deliberado pelos membros presentes pela reiteração do 246 

pedido, considerando que não ficou clara a possível cessão do servidor, bem como a fonte 247 

pagadora dos seus rendimentos. Aguardar retorno. Pautado na 496ª COFIN, os membros da 248 

COFIN deliberaram que não houve resposta a contento, sendo o documento incluído como 249 

ressalva a ser considerada em parecer. Recebido Of. 103/2021 FSPSS – Dadm, informando 250 

que o Sr. Willians é servidor publico concursado, no cargo de assistente administrativo, que 251 

foi nomeado no Cargo de Diretor Administrativo da Fundação pela Portaria nº 0496/2021, e 252 

que se encontra relacionado na folha de pagamento do Município. Nesta data, não houve 253 

tempo hábil para deliberação, análise do documento na próxima reunião. 254 

- Ofício 043/2020 – DESES- DRF- SESAU – Transferência de Recursos para a Fundação de 255 

Saúde – FSPSS. Pautado na 494ª, atentar para o referido ofício anexo a esta ata. Não houve 256 

tempo hábil para deliberação, ficará para a próxima reunião Pautado na 495ª, não houve 257 

tempo hábil para análise, ficara para próxima reunião. Pautado na 496ª COFIN, os membros 258 

da COFIN deliberaram pela manutenção do documento para análise em próxima reunião. 259 

Nesta data, não houve tempo hábil para deliberação, análise do documento na próxima 260 
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reunião. 261 

4- Documentos devolvidos ao Fundo Municipal de Saúde:  262 

- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS: Período de 263 

Setembro a Dezembro de 2020. 264 

- Prestação de Contas da Fundação de Saúde Pública de São Sebasitão – FSPSS: 265 

Período de Setembro a Dezembro de  266 

- Relação de Remessa – Relação Razão Banco Caixa – Banco do Brasil e Caixa 267 

Econômica Federal – competência agosto a Novembro/2020. 268 

- Relação de Remessa – Extratos – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal– 269 

competência novembro e Dezembro/2020.  270 

Deliberado e aprovado por unanimidade que o Sr. Arthur de Matos Beolchi ocupará o cargo 271 

de Coordenador desta Comissão. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que 272 

após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 01 de março de 2021. Ata 273 

elaborada por Arthur de Matos Beolchi. 274 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 275 

Arthur de Matos Beolchi  

Miguel Borges Campos Filho  

Jacqueline Marinho Santos  

Ivan Campos de Alvarenga  
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