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ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de maio de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os Ofícios Recebidos e Enviados, e-5 

mails Enviados e Recebidos, Resoluções COMUS nº 07 e 08/2011 e Decreto COMUS 6 

5084/2011, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  7 

B) Leitura da ata 98ª e 99ª extraordinárias e 151ª ordinárias, aprovadas por unanimidade. 8 

Ordem do Dia: 9 

1- Apresentação da Documentação da Nova proposta de Parceria com a Irmandade no 10 

Gerenciamento do ESF. 11 

2- Apresentação da Prestação de Contas do Instituto ACQUA: 12 

3- Assuntos Gerais: Apresentação das alterações no Projeto Movimentação. 13 

__________________________________ 14 

Sra. Ana Cristina deu inicio a reunião disponibilizando os documentos recebidos e enviados pelo 15 

COMUS, destacou o oficio 061/2011- HCSS enviado pelo Sr. Márcio Tenório referente ao pleito 16 

de reajuste nos honorários médicos para as equipes que atuam no Complexo Hospitalar de São 17 

Sebastião, Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de Boiçucanga e Centro de 18 

Especialidades e oficio 001/2011 – Gs – CIRCU. CES/SP, referente à 1ª Oficina Estadual de 19 

Fortalecimento dos Conselhos Municipais na Tangente Controle Social. Em seguida, 20 

apresentaram-se candidatos, o Sr. Carlos Aymar e o Dr. Adilson. Sra. Ana Cristina solicitou ao 21 

Dr. Aldo que viabilize as despesas referente ao transporte dos conselheiros para participação do 22 

evento. A seguir, passou-se a ordem do dia. 23 

Dr. Aldo fez algumas considerações sobre a falta de pagamento dos funcionários do Instituto 24 

ACQUA. Explicou que o juiz substituto ao juiz titular teve o entendimento favorável para liberação 25 

do pagamento salarial dos funcionários do Instituto ACQUA no mês anterior. Com o retorno de o 26 

juiz titular, houve bloqueio do pagamento dos funcionários novamente este mês. Em 27 

conseqüência disto, a prefeitura disponibilizou o Dr. Lívio e o Dr. Marcelo para cuidarem da ação 28 

de agravo em São Paulo frente à decisão do juiz de São Sebastião e a outra ação é referente à 29 

liberação do dinheiro junto à juíza do Trabalho. Disse que não estão confortáveis com a situação 30 

atual, porém dependem dos tramites legais, que muitas vezes são morosos. Com relação aos 31 

boatos existentes, salientou que é garantido o compromisso de recontratação dos funcionários 32 

que desejarem permanecer no exercício de suas funções, bem como de todos que as 33 

desempenharam a contento na parceria. A seguir, passou-se ao item de pauta. 34 

1- Apresentação da Documentação da Nova proposta de Parceria com a Irmandade no 35 

Gerenciamento do ESF: 36 

Dr. Aldo lembrou que ficou decidido em última plenária do COMUS que a Secretaria da Saúde 37 

apresentaria a documentação referente à possibilidade da Irmandade atuar como parceira no 38 

gerenciamento da ESF com a saída do Instituto ACQUA. Informou que existem algumas dúvidas 39 

quanto à nova proposta e por isso não enviaram previamente nenhum documento aos conselheiros 40 

conforme acordado. Em seguida, solicitou uma reunião extraordinária para próxima sexta feira para 41 

apresentação do Plano de Trabalho definido, considerando que a prioridade esta semana está 42 

voltada para regularização do pagamento e recontratação dos funcionários. Dr. Aldo questionado 43 

pela Sra. Silvia Galhardo referente à situação da falta do vale transporte aos funcionários respondeu 44 

que conversará com o Sr. Inácio e Sr. Daniel – SESAU para solução do caso. Dr. Frederico Martins, 45 

médico do ESF do Canto do Mar, disse que a maioria dos funcionários terá como data de 46 
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vencimento do aviso prévio o dia 12-05-11, como ficará a situação deles sem a existência de uma 47 

nova empresa no comando do ESF. Explicou que sua preocupação também se estende aos 48 

aspectos relacionados à segurança do Trabalho. Dr. Aldo respondeu que até a próxima segunda 49 

feira terão esta situação definida e, que, independente de quem assuma a administração do ESF, o 50 

compromisso da recontratação está garantido.  Em seguida, Sra. Ana Cristina passou a palavra ao 51 

Sr. Carlos Aymar, representante da COFIN, que lembrou que em janeiro a Comissão teve acesso à 52 

cópia do despacho feito pelo juiz de São Sebastião, obrigando o depósito em juízo, com liberação 53 

da mão de obra e prestação de serviços. Em seguida, questionou porque a administração não 54 

tomou providências imediatas ao conhecimento desta determinação e considerou que se houve 55 

determinação atual do juiz para que o depósito seja feito integral é porque houve descumprimento 56 

anterior desse despacho. Disse que a justiça alega o recebimento integral do Instituto e que este 57 

tem responsabilidades financeiras até que questões judiciais sejam resolvidas. Como munícipe, 58 

manifestou descontentamento ao Dr. Aldo, considerou a existência de falhas no processo gerencial 59 

e disse que a população não poderá pagar pelo feito. Por último, disse que no momento em que se 60 

desfaz um contrato de parceria, já deveriam pensar na continuidade do processo. Disse que desta 61 

forma teriam evitado prejuízos aos funcionários que estão sem pagamento e a comunidade. Quanto 62 

ao vale transporte, disse que ele deve ser fornecido até o final do contrato. Dra. Ana Paula, 63 

representante jurídica do Instituto ACQUA, esclareceu que o documento ao qual o Sr. Carlos Aymar 64 

fez referencia não se refere ao despacho do juiz e sim a manifestação (pedido) do promotor público 65 

para que fosse efetuado o bloqueio do dinheiro com liberação da folha de pagamento. Informou que 66 

o juiz determinou o repasse integral em juízo desde a primeira manifestação e que a data do 67 

referido despacho não é a mesma de sua publicação. Disse que em dezembro de 2010 o Instituto 68 

ACQUA entrou com um recurso ao juiz para que fossem avaliadas as questões referentes à folha de 69 

pagamento e outras questões. Explicou que não ficaram de braços cruzados, além da solicitação ao 70 

juiz em dezembro/10 com retornou somente em 09 de março/11, o Instituto ACQUA entrou com 71 

recurso junto ao Tribunal de Justiça. Quanto ao vale transporte, ele somente cobre os dias 72 

trabalhados. E o Instituto será pago até o último dia trabalhado. Sr. Carlos questionou o Dr. Aldo 73 

porque não providenciaram um plano de contingência para evitar a situação instalada. Dr. Aldo 74 

respondeu que não pouparam esforços nesse sentido, porém aguardam determinações de questões 75 

judiciais. Explicou que a Prefeitura não pode pagar duas vezes pelo mesmo objeto e atualmente as 76 

decisões estão sob comando do juiz. Sra. Cibele, conselheira, considerou que a Dra. Ana Paula 77 

teve ciência que o depósito deveria ter sido feito em juízo desde dezembro/10 e mesmo assim foi 78 

aceitou o pagamento direto ao Instituto pela Prefeitura. Dra. Ana Paula informou que o dinheiro 79 

repassado pela Prefeitura foi usado exclusivamente com as despesas referente ao Termo de 80 

Parceria de São Sebastião e que havia um pedido de reconsideração que cuja decisão só saiu no 81 

dia 09-03-11 e após esta data nenhum depósito foi efetuado na conta do Instituto.  Disse que 82 

respeita o entendimento do juiz, referente ao Instituto ter aceitado o pagamento direto após 83 

despacho do juiz, porém a lei é clara quando diz que só tem efeito a decisão de cujo teor a pessoa 84 

foi intimida ou citada e neste caso a Prefeitura se quer tinha sido citada e a obrigação de não 85 

depositar seria da Prefeitura. Portanto, é importante desmistificar a idéia de que o ACQUA recebeu 86 

e está com esse dinheiro. Por último, disse que a determinação do bloqueio não apontou nenhuma 87 

irregularidade no uso das despesas efetuadas pelo Instituto ACQUA e sim o entendimento do 88 

promotor que terceirização do serviço de saúde é um ato de improbidade. Sra. Silvia considerou a 89 

situação do bloqueio financeiro com o cruzamento de ações na justiça civil e do trabalho. Dra. Ana 90 

Paula considerou que estas questões devem ser discutidas pelo Tribunal de Justiça e não pela vara 91 

do trabalho, disse que são instancias diferentes, com hierarquias diferentes. Sr. Inácio, SESAU, 92 
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informou que ontem, estiveram reunidos o Prefeito, juiz e Juíza do Trabalho para entendimento com 93 

relação à necessidade da liberação do pagamento. Sra. Rita de Cássia Simioni informou que está 94 

presente hoje a esta reunião como cidadã do município e não mais como conselheira, apresentou a 95 

Sra. Paula Cardim como atual representante da SETRADH, disse que tomou ciência da substituição 96 

por meio da imprensa escrita. Em seguida, perguntou se a alegação da Dra. Ana Paula está 97 

baseada no último despacho do Ministério Público de 04-05-11. Dra. Ana Paula esclareceu que 98 

este despacho não é do Ministério público e sim uma movimentação resumida de 1º grau da 99 

decisão do juiz. Em continuidade, Sra. Rita de Cássia efetuou a leitura da resolução COMUS nº 100 

04/2010- COMUS que aprovou a proposta da criação, pelo Gestor Público, de uma Equipe Técnica 101 

Permanente no âmbito da Secretaria de Saúde, formada por profissionais técnicos concursados, 102 

com ênfase ao artigo 5º: “O Conselho Municipal de Saúde não apreciará ou aprovará nenhum 103 

convênio, consórcio público, termo de parceria, parcerias público-privadas ou contratos afins, sem 104 

que antes tenha sido cumprido o estabelecido nesta Resolução”. Salientou que esta resolução é 105 

fruto da discussão do COMUS que durou um ano em função do Instituto Sollus. Em seguida 106 

discorreu sobre os objetivos da resolução e lembrou que na época já apontavam problemas, 107 

também com o Instituto ACQUA. Disse que resolução de Conselhos de políticas públicas tem força 108 

de lei e a mesma não está sendo respeitada. Considerou que, se a Secretaria da Saúde tivesse 109 

formado esta equipe não estaríamos passando por esta situação. Lembrou que o objetivo desta 110 

resolução foi resguardar o próprio gestor e administração. Sr. Carlos Aymar considerou que desde 111 

que a interventoria assumiu a administração do hospital, a COFIN tem cobrado o Termo de 112 

Cooperação e Termo de Parceria com a Irmandade. Disse que as contas do Hospital não foram 113 

analisadas por falta do exame desses documentos. Salientou que a postura da COFIN está 114 

baseada também nesta resolução. Dr. Aldo considerou que não havia a necessidade de contratar 115 

outro parceiro e que a situação atual exigiu essas posturas emergenciais. Dr. Aldo informou que 116 

levará a resolução citada para conversar com o prefeito e, em seguida cancelou a solicitação para a 117 

realização da reunião extraordinária. Disse que, provavelmente, a Prefeitura assumirá a 118 

administração do ESF, com todo ônus de equiparação salarial dos funcionários médicos e correndo 119 

o risco de sofrermos carência desses profissionais na área de saúde. Em seguida, Sra. Ana 120 

Cristina, objetivando resguardar o Conselho Municipal de Saúde, colocou em votação da 121 

Plenária a decisão da não concessão para realização da reunião extraordinária para 122 

apresentação documental referente a nova proposta de parceria com a Irmandade, neste 123 

momento. A Plenária decidiu, por unanimidade, pela não realização da referida reunião 124 

extraordinária para análise documental da parceira proposta em cumprimento ao que 125 

determina a Resolução 04/2010: “criação, pelo Gestor Público, de uma Equipe Técnica 126 

Permanente no âmbito da Secretaria de Saúde, formada por profissionais técnicos 127 

concursados”. Sra. Claudia, funcionária do ESF da Olaria, perguntou aos representantes do 128 

Instituto ACQUA porque nunca receberão dissídios, como ficará o pagamento da rescisão contratual 129 

e porque houve o bloqueio do pagamento desde o mês anterior. Dra. Ana Paula informou que o 130 

processo teve abertura porque duas pessoas recorreram ao Ministério Público do Estado e 131 

disseram que a Prefeitura firmou parcerias ao invés de abrir concurso. Disse que o Ministério 132 

Público entende parceria como terceirização e que a Prefeitura deveria concursar cargos e não 133 

fechar parcerias. Por conta do entendimento de que parceria é terceirização, a parceria foi 134 

considerada como improbidade administrativa, sendo efetuado o pedido de bloqueio do dinheiro, no 135 

pedido inicial não citava o bloqueio da folha de pagamento, porém o juiz entendeu que o bloqueio 136 

deveria ser integral. Em relação ao dissídio, informou que não há a obrigatoriedade e que haverá a 137 

liberação das guias do auxílio desemprego a quem interessar. Quanto à rescisão será paga na 138 
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sequencia após o término contratual. Dr. Glauco, Oftalmo LASER, lembrou a Dra. Ana Paula que 139 

estão sem pagamento há quatro meses, inclusive com solicitação de paralisação do serviço, disse 140 

que o Instituto ACQUA recebeu sem travas da justiça os meses de janeiro e fevereiro/11, em 141 

seguida manifestou seu descontentamento com a postura adotada, disse que houve descaso com 142 

os profissionais e, principalmente com os pacientes. Dra. Ana Paula confirmou o recebimento do 143 

repasse sem bloqueio da justiça, porém o repasse não foi integral e será esclarecido com a 144 

prestação de contas.   145 

2- Apresentação da Prestação de Contas do Instituto ACQUA:  146 

Sr. Ronaldo Queródia, representante Instituto ACQUA, disse que sua presença e as 147 

informações a serem apresentadas, devem-se ao respeito, em primeiro lugar ao Instituto 148 

ACQUA, ao gestor de Saúde, trabalhadores e todos os prestadores de serviços. Informou que os 149 

dados apresentados são do DATASUS, Ministério da Saúde. Disse que esses dados têm relação 150 

direta com a ação básica de saúde, responsável por 80% da demanda de acesso à saúde pela 151 

comunidade, ficando os 20% restantes configurados nos exames de alta e média complexidade e 152 

internações. Em seguida discorreu sobre o gráfico demonstrativo detalhado das ações 153 

desenvolvidas pelos ESFs. Cobertura populacional de saúde, evolução do número de famílias 154 

acompanhadas, evolução das visitas domiciliares dos profissionais de nível médio e superior e 155 

valores transferidos fundo a fundo referentes a ESF, por último discorreu sobre os indicadores 156 

relacionados ao índice de mortalidade. Disse que esses indicadores ilustram o trabalho das 157 

equipes que foram treinadas e desenvolveram com louvor as atividades propostas. Salientou que 158 

o contrato é baseado em metas e não aceita comentários destrutivos sem que os instrumentos 159 

norteadores sejam conhecidos. Apresentou a segunda parte da apresentação, o fluxo de caixa, 160 

no período de julho de 2010 a março de 2011, com destaque aos repasses mensais efetuados a 161 

menor pela Prefeitura, somando a importância de R$ 1.430.000,00. Discorreu sobre o cenário 162 

geral do Termo de Parceria sobre os valores de despesas pagas até a competência fevereiro/11, 163 

receita devida, despesa devida e saldo do plano da transferência plena. Informou que possui 164 

documentação protocolada de todos os questionamentos efetuados a Prefeitura referente à 165 

redução do repasse. A seguir, manifestou descontentamento com a ausência do Sr. André a 166 

reunião de hoje, disse discordar de sua interpretação nos parâmetros utilizados para exame da 167 

prestação de contas. Sra. Ana Cristina informou que o Sr. André está no período de férias e não 168 

seria ético discutir determinadas questões em sua ausência. Sr. Queródia questionado pela Sra. 169 

Ana Cristina sobre o porquê do repasse a menor e o porquê não comunicaram o COMUS desde 170 

o início, respondeu que desconhece o motivo da redução do repasse e considerou que o seu 171 

entendimento quanto à prestação de contas, envolve o direito a tréplica e este lhe foi sonegado, 172 

disse que nunca foi apresentada justificativa oficial para a efetivação do repasse a menor. 173 

Quanto ao fato de não comunicarem o Conselho, disse que o procedimento é de ordem 174 

administrativa e a expectativa ficou no âmbito da parceria. Por último, admitiu que o Instituto deve 175 

aos fornecedores e funcionários devido à falta de entendimento com Prefeitura e 176 

consequentemente ao bloqueio. Aguardam a liberação para regularização dos atrasados. 177 

Agradeceu a parceria e elogiou a compreensão e colaboração dos fornecedores. Sr. Carlos 178 

Aymar, Comissão de Finanças, explicou que a interpretação da COFIN foi pautada no Termo de 179 

Parceria, de acordo com a regulamentação atual no valor de R$ 1.396.000,00 mensal. A 180 

alegação do repasse a menor justifica-se nas inconformidades apresentadas no detalhamento 181 

das despesas, disse que a Comissão não concordou com tal procedimento e que o Instituto 182 

deveria ter sido oficiado ou proposto um termo aditivo. O repasse a menor é justificado pelo 183 

gestor em conformidade com procedimentos ou parcerias anteriores. Quanto às alegações de 184 
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que o Instituto não foi oficiado nos apontamentos efetuados pelo Fundo e pela COFIN, 185 

reconheceu como falha e falta de notificação ao Instituto ACQUA, por parte do gestor, pois a 186 

COFIN só teve conhecimento do fato de janeiro em diante. Por último, considerou que as 187 

prestações de contas do Instituto ficaram sempre abaixo do previsto no Termo de Parceria, em 188 

seguida perguntou por que acumulou o déficit de pagamento para terceiros, se houve 189 

contratação de consultorias a partir de janeiro/11. Fez considerações sobre o método de análise 190 

das contas pelo Fundo Municipal e disse que o motivo da redução a menor foi que o Termo de 191 

Parceria não estava sendo atendido nas metas integrais. Dra. Ana Paula considerou que houve 192 

uma provisão e esta não foi levada em consideração. Disse que a despesa não é fixa, trata-se de 193 

uma despesa que terão que administrar por forca de lei. Considerou que a COFIN, também 194 

tomou uma posição e esta, também não chegou ao Instituto, e por último disse que, se o Instituto 195 

não comunicou o Conselho, este também não comunicou o Instituto. Sra. Ana Cristina discordou 196 

da Dra. Ana Paula, considerando que o Instituto ACQUA teve representatividade no Conselho. 197 

Sra. Rita de Cássia Simioni disse que o valor citado como glosa não foi em função do 198 

provisionamento de encargos sociais e sim em razão das despesas apresentadas pelo Instituto 199 

ACQUA correspondentes ao montante repassado, com questionamentos da COFIN que ainda 200 

não foram esclarecidos. Salientou que essas informações foram reportadas pelo Fundo Municipal 201 

de Saúde, COFIN e não pela pessoa do André como destacaram até o momento. Quanto à 202 

apresentação dos extratos bancários, trata-se de uma obrigação, podendo o Tribunal de Contas 203 

exigi-los da Prefeitura. Concluindo, discordou do termo empregado como glosa, disse que houve 204 

um repasse reduzido e não repasse glosado. Sr. Queródia disse que seja lá qual for o termo 205 

empregado, e caso ainda haja dúvidas do quadro apresentado, mostrou-se acessível para 206 

esclarecimentos. Dando continuidade, Sr. Carlos Aymar informou que as contas do Instituto 207 

foram aprovadas com ressalvas em destaque do restante das contas da Saúde, desde o início do 208 

contrato de parceria. Concluiu que esta situação é resultado de uma parceria ou de uma gestão 209 

da Saúde que começou de forma errada e se esse Termo de Parceria tivesse sido assinado com 210 

anuência do COMUS, teria evitado essas distorções e o gestor estaria respaldado. Por último, 211 

salientou que as contas não estão aprovadas. Sra. Dirceia perguntou ao Dr. Aldo qual o destino 212 

do dinheiro que não foi repassado ao Instituto ACQUA. Dr. Aldo respondeu que estão nos cofres 213 

públicos. Sr. Queródia questionando pela Sra. Célia Pinto em que momento percebeu que não 214 

tinha retorno da Secretaria da Saúde – SESAU diante da séria situação instalada? Quem é o 215 

responsável? Como ficarão os prestadores? Considerou que a situação é muito séria e 216 

funcionários estão sem pagamento e ninguém se apresenta como responsável. Por último, 217 

lembrou que o Instituto Sollus deu um prejuízo de R$ 25.000.000,00 e não prestou contas de 218 

nenhum centavo. Sr. Queródia informou que o conjunto de situações elencadas como ressalvas 219 

foi inúmeras vezes reiterado ao Fundo Municipal, para o Sr. André. Disse que cita o seu nome 220 

porque todo trâmite das discussões gerou em torno de sua pessoa. Assumiu que estão em débito 221 

com os fornecedores e funcionários e que atualmente, dependem da decisão judiciária para 222 

resolução do caso. Disse que o Instituto sinalizou a Secretaria da Saúde, desde o início, quanto à 223 

possível paralisação da prestação de serviço e que as propostas de soluções internas chegaram 224 

tardiamente, culminando no bloqueio judicial, apesar do empenho do Dr. Aldo e demais 225 

responsáveis. Disse não acreditar em premeditação da ocorrência dos fatos e acha que não 226 

terão problemas de continuidade ou de descontinuidade. Acredita que a Prefeitura assimilará de 227 

forma positiva o processo. Dr. Aldo considerou que a Prefeitura e Instituto pretendem honrar os 228 

seus compromissos, porém a ordem judicial os impediu neste momento, concomitante a este 229 

fato, vieram todas as consequências. Salientou que os PSFs estão sendo atualizados passo a 230 
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passo sobre a tramitação administrativa e judicial, disse que a Prefeitura não pode pagar duas 231 

vezes o mesmo objeto. Sr. Queródia questionando pelo Dr. Marcos Antonio, representante do 232 

CADI – Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem, sobre o porquê que o Instituto não 233 

analisou a proposta de trabalho do CADI, explicou que os três contratos dos prestadores atuais já 234 

existiam na Prefeitura quando do inicio da parceria e, assim foram assimilados. Dra. Ana Paula 235 

disse que, a proposta do CADI foi analisada e naquele momento, não existia 1/3 dos exames que 236 

a ECORAD oferecia. Sr. Queródia informou que do ponto de vista dos trabalhadores, o salário 237 

será pago, considerando o depósito feito em juízo nos últimos dois meses, os quais não houve 238 

recolhimento e obrigações.  Dr. Aldo informou aos funcionários que a Secretaria juntamente com 239 

o Prefeito está sendo feito todo possível para minimizar os transtornos causados a classe e por 240 

último disse que sente muito orgulho de todos. Sra. Ana Cristina perguntou ao Dr. Aldo se existe 241 

uma data prevista para a realização do pagamento dos funcionários, ele respondeu que não. Sr. 242 

Queródia informou que a verba rescisória será paga 10 dias, no máximo, após o término do 243 

contrato. Sra. Aline, enfermeira do ESF de Barequeçaba perguntou como ficará a situação dos 244 

funcionários na sexta feira dia 13 de maio/11, considerando o término do contrato em 12 de 245 

maio/11. Dr. Aldo disse que os funcionários receberão uma resposta amanhã. Dr. Aldo 246 

questionado pela Sra. Ana Cristina sobre como ficará a situação dos prestadores, passou a 247 

palavra ao Sr. Inácio que informou que já deram início na parte formal do contrato, a análise dos 248 

instrumentos documentais. Dra. Glaucia, Oftalmo LASER, manifestou preocupação em relação 249 

ao tramites burocráticos referente ao mês de abril/11.  250 

3- Assuntos Gerais: 251 

3.1- Projeto Movimentação: 252 

Sra. Cidinha, Coordenadora de Programas de Saúde, informou que o Município de São 253 

Sebastião foi contemplado com recursos da CGDANT/DASIS/SVS/MS para o Projeto 254 

Movimentação. Em seguida, apresentou as alterações ocorridas no referido Projeto: substituição 255 

da compra de 10 bicicletas ergométricas para a compra de um notebook. Colocada a alteração 256 

do recurso enviado em votação, aprovada, por unanimidade pela Plenária.  257 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 258 

Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do COMUS) e 259 

presidida pela Sra. Ana Cristina R. Soares.      São Sebastião, 10 de maio de 2011. 260 
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