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ATA DA 54ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e cinco, às 16:00 horas, na sede 
da Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos 
membros que assinam esta Ata, para discutir e analisar a seguinte pauta: 1) 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE/2005; 2) ASSUNTOS GERAIS. 
Iniciada a reunião passou-se à discussão da pauta. 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO 1º TRIMESTRE/2005: A conselheira Ana Paula informou a pauta da próxima 
reunião ordinária e passou a palavra ao Sr. André Fontes que fez apresentação de 
gráficos com resumo da execução orçamentária do período, parte integrante desta 
ata. Informou que a Comissão de Finanças reuniu-se duas vezes e analisou os 
processos licitatórios, relatórios analíticos da despesa liquidada, resumos de folha de 
pagamento, relatórios de aplicação das subvenções sociais concedidas ao HCSS e à 
AVDEC e Convênio PSF. Colocou-se a disposição para esclarecimentos necessários 
aos dados apresentados. A seguir passou-se a palavra ao Sr. Carlos Aymar, para 
emissão do parecer da Comissão de Acompanhamento da Movimentação 
Orçamentária do FMS, que relatou ter analisado os documentos já citados, informou 
que os documentos para análise são muito complexos. Para tal as prestações serão 
acompanhadas mensalmente com a concordância da SESAU que fornecerá os 
documentos para análise por meio da Comissão Executiva. Procedendo a leitura da 
parecer conclusivo, que elenca as seguintes ressalvas; a) que na prestação de contas 
do 2º trimestre, da Subvenção Social concedida a AVDEC seja apresentado o 
relatório de aplicação de recursos referentes à março de 2005; b) Convênio PSF 
regularização  dos encargos sociais e devolução na conta do Convenio dos recursos 
utilizados indevidamente para outras despesas do HCSS. Colocado em votação 
APROVADO por unanimidade com as ressalvas elencadas. 2) ASSUNTOS GERAIS: 
Dr. Guilherme informou que o Prefeito encaminhou a Câmara Municipal, projeto de 
Lei para regularizar a mudança de Instituição para celebração do Convênio PSF, em 
regime de urgência e que já é sabido que foi encaminhado para analise das 
comissões do legislativo, o que poderá causar um transtorno muito grande em face da 
possibilidade de uma determinação judicial proibindo a transferência dos recursos do 
PSF culminando no fechamento das Unidades de Saúde. Nada mais havendo a tratar,  
foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São 
Sebastião, vinte e quatro de maio de 2005.  Secretária:                             Ana Paula 
de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Antonio Guilherme Duarte de Carvalho  
Luiz Francisco Moreira Côrrea  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
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Fernando Fernandes dos Santos  
Boriz Vaz  
Guaracy Alves de Alcântara  
Juliane Cristina G. da Costa  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Carlos Cipullo Aymar  
Marcelo Antunes de Camargo  
Nilton Cursino Siqueira  
Geraldo Donizetti Santos do Nascimento  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Ageu Francisco Evaristo  
Estiveram presentes como ouvintes os que assinam a lista de presença. 
 


