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ATA DA 175ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 27 de maio de 2021, com início às 14 horas e 28 minutos, em segunda chamada, 3 

término às 15 horas e 20 minutos. 4 

LOCAL: SINDSERV- Sindicato dos Trabalhadores Municipais de São Sebastião - SP.  5 

Modalidade: Presencial para Conselheiros, com transmissão pelo Facebook para a 6 

população.  7 

Sra. Maria Angela Laurito de Moraes, vice-presidente do COMUS, deu início a sessão 8 

informando que a Sra. Claudia Prudente de Siqueira Canhadas, presidente do COMUS, não 9 

poderia estar presente na reunião por motivos de saúde. Informou as regras para apresentação, 10 

questionamentos e votação. Disse que as intervenções on line deverão passar pela mesa 11 

diretora e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta; que cada conselheiro terá 12 

3 minutos para intervenção, conforme Regimento Interno; lembrou que a próxima reunião 13 

ordinária será dia 08/06/2021; que toda a documentação expedida e recebida fica na sala do 14 

COMUS, à disposição para consulta. Ressaltou que essa é a melhor maneira de se inteirar 15 

sobre os trabalhos das comissões e do Conselho em geral, podendo assim verificar quais 16 

medidas foram tomadas em relação aos temas discutidos. Lembrou ainda que ao constatar 17 

alguma inconformidade que não possa ser resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o 18 

Conselho emite Ofício à autoridade competente para que as providências cabíveis sejam 19 

tomadas; este Conselho é um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, 20 

fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não temos poder de decidir e executar qualquer tipo de 21 

ação. Após remeter à autoridade competente o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer 22 

outros desdobramentos partirão do órgão específico. Apresentou e deu boas vindas os novos 23 

conselheiros: Sr. João Batista Fernandes Filho, segmento usuário, pela Centro de Convivência 24 

da Terceira Idade POLVO, a Sra. Ana Claudia Bronzatti, segmento usuário, pela Ordem dos 25 

Advogados e a Sra. Angelica Garcia dos Santos, segmento trabalhador, pelo SindServ – 26 

Sindicato dos Servidores Públicos. A seguir, passou a palavra ao representante da saúde Sra. 27 

Laysa Christina Pires do Nascimento, Diretora de Planejamento da Secretaria de Saúde de 28 

São Sebastião, apresentaria a Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2021. 29 

ORDEM DO DIA:  30 

1. Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São 31 

Sebastião – HCSS, Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS covid-19 e Fundação de 32 

Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 1º Quadrimestre de 2021: Sra. Laysa iniciou a 33 

reunião informando que a documentação completa foi encaminhada para o e-mail dos 34 

Conselheiros com antecedência para análise. Disse que apresentaria de forma compilada e 35 

objetiva as informações. Informou que a legislação determina que a Prestação de Contas da 36 

Saúde contenha no mínimo: - montante e fontes de recurso aplicadas no período; auditorias 37 

realizadas e fase de execução; - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial 38 

própria, contratada e conveniada. Passou ao quadro referente à Execução Orçamentária da 39 

Secretaria de Saúde – Secretaria de Saúde (SESAU). Total de receitas arrecadadas no 40 

período foi no valor de R$ 227.149.001,16 e o total de despesas foi de R$ 51.256.771,35. 41 

Apresentou gráfico informando que foi aplicado no período 21,32% com as despesas de saúde, 42 

enquanto a legislação determina que seja no mínimo 15%, sendo assim foi aplicado 6,32% a 43 

mais do que o mínimo necessário. Apresentou Desdobramentos do Total das Despesas do 44 

quadrimestre: 1. Por Programas: Administração Geral; Atenção Básica Assistência Hospitalar e 45 

Ambulatorial, Suporte Profilático, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, não houve 46 
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gasto com Alimentação e Nutrição; 2. Por natureza de despesa: Pessoal e Encargos 36,27%, 47 

Subvenções Sociais 54,55%, Medicamentos e Correlatos 0,38%, Outros Materiais de Consumo 48 

0,34%, Demais Serviços de Terceiros 8,34% e investimentos 0,12%. Receita Arrecadada 49 

COVID 19. Montante de recurso depositado pelo Estado e União totalizaram R$ 1.686.247,04 e 50 

a despesa no período foi de R$ 189.216,65. Desdobramento das despesas: Outros materiais de 51 

consumo no valor de R$ 400,90 e Demais serviços de Terceiros no valor de R$ 45.000,00. 52 

Execução Orçamentária da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião (FSPSS). Total 53 

repasse de recursos foi de R$ 10.265.032,24. Total de despesas no período foi de R$ 54 

7.093.273,77, disse que a maior despesa da FSPSS seria com a folha de pagamento. Execução 55 

Orçamentária da Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus. Total repasse de recursos foi 56 

de R$ 28.147.562,22, apresentou valores discriminados referente as fontes da receita (Fontes: 57 

Municipal, Federal, Convênios, Rendimentos, entre outros). Total de despesas no período foi de 58 

R$ 26.117.171,84, disse que como a FSPSS sua maior despesa seria com a folha de 59 

pagamento (CLT e serviços médicos). Valores não operacionais, que seriam as tarifas bancárias 60 

totalizam o valor de R$ 7.409,05. Despesas com recurso próprio no valor de R$ 669.549,12. 61 

Despesas não operacionais arcadas com recurso próprio totalizaram o valor de R$ 7.027,25. 62 

Saldo Bancário em 30/04/2021: R$ 5.767.211,03. Informou que não foi repassada receita 63 

especifica, nesse período, para o enfrentamento da Pandemia - COVID 19. Valor total em 64 

despesas relacionadas ao COVID 19 foi de R$ 4.934.659,97, apresentou tabela descriminando 65 

os valores pela natureza da despesa, observou que o maior custo é referente a folha de 66 

pagamento e serviços médicos. Auditorias. Informou que a Comissão de Auditorias da 67 

Secretaria de Saúde está analisando quatro processos pendentes, disse que provavelmente no 68 

próximo quadrimestre seria emitido as recomendações e determinações referentes aos 69 

assuntos. Produção SIASUS - Sistema de Informação Ambulatorial. Informou que esses 70 

dados foram encaminhados ao Ministério da Saúde Foram aprovados para o 1º quadrimestre a 71 

quantidade de 280.067 procedimentos e o valor referente a esses procedimentos foi de R$ 72 

1.441.883,48. Oferta e Produção dos Serviços de Saúde. SIHD – Sistema de Informações 73 

Hospitalares Descentralizados. Informou que neste sistema foi lançado as internações 74 

hospitalares, e que para o quadrimestre foram aprovadas 694 internações no valor 75 

correspondente de R$ 557.770,08. Ouvidoria. Foram registradas 302 manifestações na 76 

Ouvidoria Municipal sendo 1 denuncia, 11 elogios, 16 informações, 273 reclamações, 1 77 

solicitação. Foram registradas 101 manifestações sobre as Unidades de Saúde do Município, 78 

sendo 8 elogios e 93 reclamações. Atenção Básica. Foram efetuados 40.974 atendimentos 79 

entre Enfermeiras e Médicos. As condições avaliadas do e-SUS foram de 15.341, sendo 80 

diabetes, hipertensão arterial, pré-natal, puericultura entre outros. Foram encaminhadas 3.492 81 

pessoas para especialidades, internação hospitalar e serviço de urgência. Foram realizados 82 

16.788 exames complementares e 2.521 procedimentos, entre curativos, inalações, injeções e 83 

outros. Foram efetuados 14.277 procedimentos por Enfermeiros, sendo 12.264 consultas, 605 84 

atividades coletivas, 1.000 visitas domiciliares, 408 participações em reuniões técnicas e de 85 

equipe programada pela diretoria da Atenção Básica. Foram efetuados 34.864 procedimentos 86 

por Médicos, sendo 33.161 consultas, 556 atividades coletivas, 765 visitas domiciliares, 382 87 

participações em reuniões técnicas e de equipe programada pela diretoria da Atenção Básica. 88 

Total de consultas agendadas para Enfermeiros foi de 7.412 e 2.028 faltas e das consultas 89 

agendadas com Médicos 4.665 faltas. Foram efetuadas 18.638 visitas domiciliares realizadas 90 

pelos Médicos, Enfermeiros e ACSs (Agentes Comunitários de Saúde). Apresentou fotos, 91 

registros, das ações efetuadas: - contratação, integração e treinamento de Técnicos e 92 
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Enfermeiros no processo de contratação emergencial para vacinação do COVID19; - Bloqueio e 93 

busca ativa da Malária realizada em Abras do Uma, Barra do Uma; - grupos de orientações nas 94 

USFs – Unidade de Saúde da Família. CIAMA. Totalizaram no período 3.835 atendimentos, 95 

sendo 3.711 atendimentos individuais, 24 atendimentos em grupo, 124 visitas domiciliares. Foi 96 

coletado 75,7 litros de leite humano e distribuídos 22,6 litros de leite humano. Houveram 2 97 

atendimentos de shamtala no período. No CIAMA Boiçucanga foram registrados 2.066 98 

atendimentos. CAPS I. Totalizaram 2.441 consultas interdisciplinares. Informações adicionais: 83 99 

atendimentos oficineiras, 32 casos novos (adultos), 4 casos novos (adolescente), 141 total 100 

adolescentes, 33 adolescentes atendidos, 129 almoços, 247 cafés da manhã. CAPS AD. Foram 101 

realizadas 916 consultas da Equipe Multidisciplinar, disponibilizou informações adicionais. 102 

Centro de Reabilitação da Topolandia. Totalizaram 6.108 de consultas com especialidades, 103 

registrado o total de 96 faltas no período. Centro de Reabilitação de Boiçucanga. Totalizaram 104 

4.023 de consultas com a equipe multidisciplinar. CEMIM. Totalizaram 1.620 consultas pela 105 

equipe. Foram encaminhados 4 novos casos para inicio de tratamento. Foram tratados 41 casos 106 

de Doenças de Sexualmente Transmissível – DST. Odontologia. Totalizaram 3.863 107 

atendimentos gerais no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, 44.256 atendimentos 108 

na Atenção Básica de Saúde e 1.230 atendimentos de urgência, entre UPA, Hospital da Costa 109 

Norte e da Costa Sul. Absenteísmo nas consultas agendadas: CEO 113 faltas, CEO Boiçucanga 110 

49 faltas. No Programa Saúde na Escola foram atendidos 658 alunos em 66 grupos com 111 

procedimentos preventivos e foi realizado na modalidade online. Foram efetuadas 245 visitas 112 

domiciliares. Hospital de Clínicas da Cosa Sul. Foi realizado 21.259 atendimentos em geral, 113 

428 consultas no ambulatório de pediatria, 1.261 raio-x, 10.920 atendimentos respiratórios, 135 114 

consultas com Ortopedista e 18 partos. Foram aplicadas o total de 177 vacinas. Foram 115 

notificados 219 casos suspeitos de dengue. Foi registrado 10 óbitos. SAMU. Foram efetuados 116 

2.146 atendimentos, entre psiquiatria, tentativa de suicídio, casos clínicos, trotes e remoções e 117 

272 atendimentos relacionados ao trânsito, entre acidente de moto, atropelamento, acidente de 118 

bicicleta, acidente de carro com e sem vítimas. Foram atendidos 672 traumas, 272 relacionados 119 

ao trânsito e 400 por outros traumas. Transporte Sanitário. Foram efetuadas 1.323 viagens, 120 

com 492.412 km rodados. Veículos disponíveis para Secretaria de Saúde totalizam 26. 121 

Recursos Humanos. Totalizam 610 servidores estatutários lotados na Secretaria de Saúde. 122 

Regulação de Serviços de Saúde. Foram agendadas em bolsão 379 consultas e 122 exames, 123 

com absenteísmo de 37,61%. Foram agendadas 4.054 consultas fora do Município, com 124 

absenteísmo de 37,54%. Foram agendadas no Município o total de 2.796 consultas com 125 

absenteísmo de 32,15%. Foram agendados, no total, 10.166 exames com absenteísmo de 126 

38,26%. Informou que a partir do próximo mês os dados de absenteísmo serão qualificados, e 127 

apresentado por Bairros, sendo assim poderão planejar ações mais efetivas para reduzir a taxa 128 

de absenteísmo. O total de ressonância agendadas foram de 82 e não houve nenhuma falta. 129 

Vigilância Sanitária. Totalizaram 1.118 cadastros, registos e licenças no período. Foram 130 

efetuadas 504 fiscalizações. No programa Pró Água foram colhidas 132 coletas de amostra de 131 

água. Saúde Animal e Ambiental. Foram efetuadas 247 castrações ente cães e gatos, 281 132 

visitas e inspeção, 248 atendimentos gerais entre capturados, adotados, resgatados, óbitos e 133 

eutanásia e 351 vacinas aplicadas. Combate à dengue: foram visitados/trabalhados 20.613 134 

imóveis através do arrastão e bloqueio, 984 nebulizações em imóveis, 2.313 avaliações de 135 

densidade larvária e 140 atendimentos a denúncias. Vigilância Epidemiológica. Foi registrado 136 

451 nascidos vivos. Foram registrados óbitos de: 6 crianças menores de 1 ano, 3 natimortos, 3 137 

neo precoces (0 a 6 dias), 3 neo tardios (7 a 27 dias) e de 8 mulheres de 10-49 anos. Programa 138 
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Combate de Hanseníase foram notificados 2 casos novos, 1 cura, 19 em tratamentos. Foram 139 

efetuados 394 testes do pezinho. Foram encaminhadas ao IAL – Instituto Adolf Luzt o total de 140 

354 amostras. Foram confirmados 4.673 casos de COVID-19. Foram notificadas 1.370 suspeitas 141 

de Dengue e confirmados 221 casos. Referente a tuberculose foram notificados 14 casos novos, 142 

11 curas e 110 em tratamento. Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS. Registrou-se 143 

1.362 internações no período, sendo 1.223 pacientes do SUS e o restante entre particulares e 144 

convênio. As cirurgias realizadas totalizaram 511, sendo 48 eletivas, 451 de urgências e 12 145 

emergência. Consultas de Oncologia totalizaram 438, e foram efetuados 760 procedimentos 146 

oncológicos.  Foram efetuados 381 partos, sendo 200 normais e 181 cesárias, destes 169 da 147 

região da Costa Sul, 201 região da Costa Norte e 11 de outras cidades. Totalizaram 5.573 148 

consultas com especialidades e 16.390 consultas na UPA Ambulatório. Os bens adquiridos no 149 

período foram uma barra paralela reabilitação, termômetro laser digital, estante de aço com 5 150 

divisórias totalizando o valor de R$ 1.961,91. Dados do Covid-19: 20 leitos respiratórios, 93 151 

internações e taxa de ocupação de 54% no período. Total de consultas no Pronto Atendimento – 152 

PA Respiratório foi de 10.240 pacientes. Apresentou o registo de algumas ações da Secretaria 153 

da Saúde em parceria com a Fundação de Saúde Pública e outras Secretarias envolvidas como 154 

no caso das Barreiras Sanitárias, que ocorreram em diversos momentos. Disse que 155 

antecedendo o super feriado dado em São Paulo a Barreira Sanitária durou por mais de 24hs 156 

ininterrupta, onde foram realizadas testagens dos turistas e a orientação para aqueles que 157 

testaram positivos retornassem a suas casas e cumprissem a quarentena. Disse que em 158 

parceria com a ETS – Escola Técnica de Saúde foram efeituadas testagem na Região da Costa 159 

Norte, na Região da Costa Sul e Região Central, observou a eficácia desta ação pois puderam 160 

detectar pessoas que estavam positivos no momento e afasta-la visando diminuir o número de 161 

contágio. Informou que foram aplicadas 17.331 doses de vacina contra o Covid 19, nas regiões 162 

da Costa Norte, Sul e Central, apresento registro fotográfico da estrutura utilizada para 163 

vacinação e relato de pessoas nas redes sociais parabenizando o trabalho dos profissionais de 164 

Saúde envolvidos nas ações. E pra finalizar apresentou registro fotográfico da vacinação feita na 165 

Ilha Montão de Tribo. Sra. Maria Angela disponibilizou momento para questionamentos dos 166 

Conselheiros. Sr. Douglas reiterou que as reuniões deveriam ser feitas de forma online devido a 167 

pandemia, pois muitos pertencem ao grupo de risco e não seria o momento de aglomerações. 168 

Disse que o Sr. Secretário de Saúde em reuniões anteriores do COMUS informou que estava 169 

sendo disponibilizado plataforma de reuniões online. Perguntou se a documentação referente a 170 

apresentação foi encaminhada a Comissão de Finanças – COFIN. Sra. Laysa respondeu que 171 

todos os documentos foram encaminhados a COFIN. Sr. Douglas disse que foi uma boa 172 

apresentação contudo não foi apresentado valores das ações tomadas. Sra. Maria Angela 173 

reiterou que todos os documentos foram encaminhados a COFIN, e que em relação a plataforma 174 

de reuniões online disse que foi disponibilizada a plataforma Zoom das Políticas Públicas 175 

contudo não conseguiram utilizar. Sra. Carla Brasil, Diretora de Políticas Públicas de Saúde, 176 

disse que qualquer plataforma, seja a ZOOM ou a TEENS, conseguem viabilizar as reuniões, 177 

conduto existem algumas dificuldades por ser tecnologia nova. Disse que a Secretaria de Saúde 178 

não tem um técnico de informática a disposição em todo momento em que se precisa. Sra. Ana 179 

Claudia perguntou se a dificuldade seria em administrar a sala, ou seja, aceitas as pessoas, dar 180 

voz. Se comprometeu a auxiliar na organização das reuniões pela plataforma. Sr. Douglas disse 181 

que a questão prioritária não é o facebook, pois nele não se consegue interagir, o Conselheiro 182 

não tem voz se torna apenas ouvinte. Sr. Rafael Bavieira, Diretor de Serviços Estratégicos de 183 

Saúde, disse que três plataformas se evidenciaram em decorrência da pandemia, Zoom, Teens 184 
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e Goggle Meet. Disse que entrou em contato com o Google e só permitem a compra por cartão 185 

de crédito e em dólar, tornando a compra inviável em decorrência impedimentos legais por ser 186 

poder público. Informou que entrou em contato com a Teens, da Microsoft, que foi agendada 187 

uma reunião com a representante, que também não comercializam direto para Prefeitura, 188 

somente por meio de parcerias, e que na ocasião a Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, 189 

participou da reunião online, a reunião foi gravada e disponibilizada ao COMUS. Informou que 190 

existe o interesse na aquisição contudo existem limitações legais. Observou que se deve 191 

encontrar outras alternativas pois desconhece um modo de “casar” a plataforma de reuniões 192 

com o facebook, e aconselha escolher um dos dois. Reiterou que a Secretaria de Saúde está 193 

tentando viabilizar que as reuniões do Conselho sejam online. Sra Ana Maria, do Administrativo 194 

do COMUS, agradeceu a Sra. Ana Claudia que se disponibilizou para auxiliar em relação as 195 

reuniões online. Disse que por ser um Colegiado todos podem doar um pouco do seu tempo 196 

para atender as necessidades do Conselho. Informou que a Secretaria de Saúde está 197 

providenciando os equipamentos solicitados pelo COMUS, e que sempre que solicitado auxiliam 198 

no que for preciso. Concordou com o Sr. Rafael quanto a definição da plataforma, pois as 199 

reuniões do COMUS precisam ser gravadas, e a maior dificuldade seria efetuar a reunião em 200 

uma plataforma e transmitir no facebook. Agradeceu novamente a todos. Sra. Dirceia 201 

questionou as manifestações da ouvidoria, perguntando se foram resolvidas e de onde vieram as 202 

manifestações. Sugeriu que fosse melhor detalhada as manifestações e soluções. Sra.  Laysa 203 

informou que no documento encaminhado aos Conselheiros continha a origem das reclamações 204 

e elogios bem como seu conteúdo detalhado. Sra. Rosenilce de Freitas Souza, ouvidoria 205 

SESAU, informou que alguns setores não ficam devendo informações nenhuma para ouvidoria 206 

contudo existem setores que não dão uma resolutiva a ouvidoria no prazo de 30 dias, e tem que 207 

ser cobrados para que possam dar retorno ao usuário. Sra. Angela, efetuou a leitura integral do 208 

Parecer final da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo 209 

Municipal de Saúde – COFIN, referente a Prestação de Contas da Secretaria de Saúde 1º 210 

quadrimestre, onde os membros deliberaram por unanimidade a Aprovação com Ressalvas, 211 

integrante da ata 502ª COFIN. Em seguida leu mensagem enviada pela Sra. Cláudia presidente 212 

do COMUS e membro da COFIN, onde se desculpava pela ausência, apesar de justificada. Dizia 213 

que após muito trabalho não poderia deixar de se manifestar afim de esclarecimento e 214 

agradecimento. Disse ser pública a dificuldade da formação da Comissão de Finanças deste 215 

conselho de saúde, contudo os membros que compõem a Comissão de finanças com apoio da 216 

Secretária Executiva tiveram muito empenho e cuidado para não prejudicar a análise e a 217 

apresentação da Prestação de Contas do 1º quadrimestre/2021 da Secretaria de Saúde de São 218 

Sebastião, que a prioridade das análises foram as ressalvas dos quadrimestres anteriores e 219 

deliberação de documentos que já estavam em análise, que emitidos ofícios para 220 

esclarecimentos, mas devido à falta de tempo hábil para respostas foram transferidos para o 2º 221 

quadrimestre/2021. Informou que documentos não analisados e os oficiados não foram 222 

considerados para emissão do parecer. Agradeceu a Secretaria Executiva (Conselheiras Maria 223 

Angela, Angela e Viviane) que junto com a COFIN (Conselheiros Williams e Claudia) e a 224 

Conselheira Isilda pelo empenho, colaboração e o o tempo que disponibilizaram em prol do 225 

Conselho Municipal de Saúde. Disse acreditar que fora um trabalho imparcial, feito com cuidado 226 

e respeito a Secretaria de Saúde, ao Conselho e, principalmente ao cidadão Sebastianense. 227 

Informou que foi emitido parecer “aprovado com ressalvas”, considerando a função do Conselho 228 

que é de fiscalizar. Reiterou a importância do papel dos conselheiros junto a população, quanto 229 

a responsabilidade individual e imparcialidade de seus atos; esclarecendo que a aprovação com 230 
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ressalvas dá oportunidade e direito a SESAU em sanar as mesmas; e por serem ressalvas 231 

reincidentes de longa data. Solicitou ao Conselheiros que considerassem a análise, 232 

apontamentos e parecer da Comissão de Finanças antes de declararem seus votos. 233 

A seguir, Sra. Maria Angela passou a votação da Prestação de Contas – 1º quadrimestre/2021, 234 

sendo esta efetuada de forma nominal:  235 

Maria Angela Laurito de Moraes: Votou pela Aprovação das Contas; 236 

Jacqueline Marinho Santos: Votou pela Aprovação das Contas; 237 

Dilmara Oliveira Abreu: Votou pela Aprovação das Contas; 238 

Paulo Henrique Ribeiro Santana:  Votou pela Aprovação das Contas; 239 

Angélica Garcia dos Santos: Votou pela Aprovação com Ressalvas das Contas; 240 

Leonel Nulman Szterling: Votou pela Aprovação das Contas; 241 

Viviane Moura Snodgrass: Votou pela Aprovação com Ressalvas das Contas; 242 

Dirceia Arruda de Oliveira: Votou pela Aprovação com Ressalvas das Contas; 243 

Ana Claudia Bronzatti: Votou pela Aprovação com Ressalvas das Contas; 244 

Douglas Alberto Braga: Votou pela Aprovação com Ressalvas das Contas; 245 

Angela Julia Recchia Thomaz: Votou pela Aprovação com Ressalvas das Contas; 246 

Miguel Borges de Campos filho: Votou pela Reprovação das Contas;  247 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: Votou pela Reprovação das Contas; 248 

Justificativas: Sr. Miguel justificou a reprovação devido muitas ressalvas não sanadas dos 249 

quadrimestres anteriores. Sra. Isilda justificou a reprovação devido a muitas ressalvas de 250 

quadrimestres anteriores 251 

Sra. Maria Angela efetuou a contagem dos votos, sendo 5 votos favoráveis à sua Aprovação, 6 252 

votos favoráveis à sua aprovação com ressalvas e 2 reprovações, resultando na Aprovação 253 

Com Ressalvas da Contas – 1º Quadrimestre/2021 (6x5).  254 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 255 

será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes. 256 

Ata elaborada por Renata de Melo Reinig e presidida por Maria Angela Laurito de Moraes. 257 

São Sebastião, 27 de maio de 2021. 258 
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