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ATA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de outubro de 2013, às 16h e 20 minutos, em segunda chamada. 3 

Expediente:  4 

1- Dr. Antonio colocou em votação a Proposta de pauta sugerida pela Secretaria Executiva, 5 

sendo incluído o item de pauta sobre a Fundação de Saúde, item sugerido pelo Dr. João 6 

Siqueira, proposta de pauta aprovada por unanimidade.  7 

2- Colocada em votação a ata da 180ª Reunião Ordinária e 116ª Reunião Extraordinária, 8 

ambas aprovadas por unanimidade.  9 

3- Disponibilizados os documentos tramitados no período conforme relação abaixo:  10 

Ofícios Expedidos: Of. 125 a 130/13, 132 a 136/13, 138 a 139/13. Ofícios Recebidos: Of. 11 

620, 644/13 e 680/13 - SESAU Sec. Urandy; Of. 1583/13 PJSS- Promotoria de Justiça de 12 

São Sebastião; Of. 361/13 – CMS CETESB; Of. 691/13- SESAU Sec. Urandy; Of. 05/13 - 13 

SESAU Diretor de Vigilância Dr. Elias; Of. 696/13- SESAU Sec. Urandy; Of. 1763/12 - 14 

Promotoria de Justiça de São Sebastião; Of. 40/13- ONG Sociedade Organizada 15 

Sebastianense Controle Social; Of. 1832/13 - PJSS Promotoria de Justiça de São Sebastião; 16 

Of. Jurídico/GG-MR/BSS/DAMB 0007/2013 – PETROBRÁS. SIOPS 1º Bimestre e 2º 17 

Bimestre/13). Ficha de Patrimônio bens móveis: 01 Notebook e 01 Projetor LCD Datashow. 18 

Decreto Municipal nº. 5859/2013 Comissão de Acompanhamento da Cooperação 19 

Interinstitucional HCSS. Aviso de Reunião: 07/10/13 – às 14:30h Comissão de 20 

Acompanhamento da Cooperação Interinstitucional HCSS. Email Sra. Camila Aquino: 21 

Informando o afastamento da Comissão de Finanças e da Comissão de Ética a partir do dia 22 

30/09. Resoluções: 31/13 – Proposta para Compor a Lei Orçamentária Anual da SESAU 23 

para o ano de 2014; 32/13- Proposta para compor o Plano Plurianual da SESAU para o 24 

quadriênio 2014/2017; 33/13- Aprovação da Prestação de Constas ao 2º Quadrimestre/2013.    25 

Ordem do Dia: 26 

1- Fundação de Saúde;  27 

2- Discussão sobre a proposta de contratação de um técnico para assessorar a 28 

Comissão de Finanças na Análise das Contas; 29 

3- Eleição de membros para Comissão de Finanças; 30 

4- Discussão sobre alterações no Regimento Interno do COMUS;  31 

5- Discussão acerca da participação dos conselheiros às Pré Conferências e Conferência 32 

Municipal de Saúde; 33 

6- Processo eleitoral do COMUS; 34 

7- Assuntos Gerais: 7.1- Ofício do Sr. Cláudio Delgado; 7.2 – Trâmite de documentos não 35 

oficiais nas redes sociais; 7.3- Doação da SESAU ao COMUS dos equipamentos: data 36 

show e notebook.  37 

1- Dr. João Siqueira questionou o andamento da criação da Fundação Municipal de Saúde. 38 

Dr. Antonio informou que após a minuta do Projeto ter passado pelo COMUS e ter sido 39 

aprovada, o Secretário de Saúde chamou a Comissão de Saúde da Câmara para apresentar a 40 

minuta do Projeto. Disse que houve duas reuniões, dia 22/08 e dia 29/08, com esclarecimentos 41 

de dúvidas dos membros da Comissão, porém a aprovação só ocorra em plenária da Câmara 42 

com todos os vereadores. Informou que foi encaminhado ao Gabinete do Sr. Prefeito e aos 43 

vereadores membros da Comissão de Saúde os seguintes documentos: cópia da COMUS, 44 

Resolução de Aprovação do COMUS e documento de avaliação dos técnicos da Secretaria da 45 

Saúde - SESAU referente ao referido Projeto. Salientou que apesar desta discussão não estar 46 

em pauta, ela é pertinente, pois tem como objetivo evitar a desassistência nos ESFs. 47 
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Considerou que, caso, a Fundação não seja implantada, os contratos pela Lei 1027 se 48 

encerrarão no dia 11/11/13, sem direito a prorrogação. Explicou que a Fundação tem a 49 

possibilidade de fazer contratações emergenciais por período de até seis meses e que com a 50 

promulgação da Lei, será solicitada abertura do CNPJ da Fundação, verificação do Estatuto 51 

Social (registrado), formação do Conselho Curador e Fiscal e formação da Diretoria Executiva. 52 

Explicou que essa estruturação não é feita de um dia para o outro, enquanto isso o ESF tem 53 

que está funcionando. Informou que devido à agenda do Secretário Urandy ainda não 54 

conseguiu falar com ele, porém sugeriu a plenária a formação de uma comissão transitória para 55 

acompanhamento da transição do serviço, em seguida, colocou-se a disposição para fazer 56 

parte desta comissão. Considerou o tempo aproximado de no mínimo seis meses de transição 57 

e justificou que a necessidade da contratação emergencial é devido à proximidade de data de 58 

finalização dos contratos. Salientou que a necessidade da promulgação da lei também se deve 59 

a urgência de abertura da pessoa Jurídica da Fundação, na qual o Prefeito nomeará uma 60 

pessoa para assinatura das Carteiras de trabalho e durante o período de três a seis meses, 61 

estrutura-se a Fundação. Explicou que está Comissão transitória nomeada pelo Prefeito 62 

precisa ser composta por pessoas comprometidas, com dedicação de tempo integral e trabalho 63 

disponível, objetivando o bom andamento dos trabalhos da Fundação. Disse que não 64 

compreende a demora dos tramites da aprovação da Lei, considerando que o projeto foi 65 

apreciado e aprovado pelo COMUS, apreciado e aprovado pela Comissão de Saúde da 66 

Câmara como justificativa da Lei. Salientou que faltam quarenta dias para o término dos 67 

contratos e a Lei ainda não foi aprovada. Por último, disse que, concluída a regularização da 68 

Fundação, faz-se um teste seletivo (concurso). Sr. Puríssimo disse que se reuniu com a mesa 69 

Executiva do COMUS a qual também faz parte e chegou a conclusão de que é imprescindível a 70 

formalização da Comissão de transição para iniciar os trabalhos para a implantação da 71 

Fundação. Salientou que não é uma questão política e sim de necessidade para que não 72 

ocorra uma desassistência a população. Sra. Ana Amélia da ONG SOS Controle Social disse 73 

que não se trata de política partidária e sim de Políticas Públicas. Dr. Antonio sugeriu emitir à 74 

Câmara Municipal um ofício salientando que a aprovação da Lei não pode ficar próxima a data 75 

do dia onze de novembro. Esta sugestão de encaminhamento foi desconsiderada 76 

considerando que o Sr. Sebastião Gonçalves informou que o referido Projeto de Lei será 77 

aprovado nos próximos 15 dias. Dr. Antonio sugeriu a criação de uma Comissão Transitória 78 

de Acompanhamento para a Fundação. Explicou que essa Diretoria Executiva seria 79 

responsável pela criação do Conselho Fiscal, Conselho Curador e criação da Pessoa Jurídica. 80 

Disse que esta Diretoria inclusive ficaria responsável pela abertura de concurso dos gestores 81 

da Fundação, com publicação em edital. Disse que esta Comissão não precisará ter mais que 82 

duas pessoas, sugeriu a Dra. Mamy como uma delas porque ela já é a Diretora da 83 

Coordenação dos ESFs. Informou que a Fundação terá sede própria, que inicialmente pode ser 84 

uma sala que pertença a SESAU, porém independente e desvinculada, de preferência, em 85 

prédio independente ao da Secretaria da Saúde.  Disse que a Fundação precisa ter uma 86 

gestão autônoma. Considerando a relevância da discussão do assunto sugerido pelo Dr. João 87 

Siqueira, sugeriu colocá-lo como item de pauta, sugestão aprovada por unanimidade. Dr. 88 

Antonio colocou em votação a proposta de encaminhamento ao prefeito sobre a 89 

formação de uma Comissão Transitória para a Fundação Pública com prazo máximo de 90 

seis meses a partir da promulgação da Lei. Sugestão aprovada por unanimidade. 91 

02- Discussão sobre a proposta de contratação de um técnico para assessorar a 92 

Comissão de Finanças na Análise das Contas: Dr. Antonio informou que está tendo 93 

problemas na Comissão de Finanças – COFIN por falta de quorum para realização das 94 

reuniões devido à impossibilidade de comparecimento da Conselheira Camila e Dr. Alberi. 95 

Disse ser uma das comissões que mais possui volume de trabalho devido à análise constante 96 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

 
 __________________________________ 

 

Ata da 181ª reunião ordinária COMUS  08-10-13   Página 3 de 7. 

de documentos. Em seguida informou o pedido de desligamento da Sra. Camila em 97 

decorrência de agenda particular. Quanto ao Dr. Alberi informou que não existe pedido de 98 

desligamento, porém, não há participação às reuniões da COFIN. Sr. Puríssimo confirmou 99 

sua permanência como membro da COFIN dentro das possíveis condições. Pontuou que 100 

todas as vezes que não pode comparecer justificou e que fará o possível para comparecer as 101 

reuniões. Dra. Marcia disse que fará um oficio ao Instituto Educacional de Ciências da Saúde 102 

informando o não comparecimento do Dr. Alberi às reuniões da COFIN. Informou ainda que 103 

diante dos ocorridos nas últimas prestações de contas e da falta de quorum às reuniões da 104 

COFIN, a Secretaria Executiva sugere à Plenária a contratação de um contador, objetivando 105 

o apoio na análise das contas. Sugeriu também o aprimoramento em capacitação técnica 106 

para os conselheiros.  Explicou que a plenária precisa de um parecer mais técnico devido ao 107 

volume de documentos para análise que vem aumentando gradativamente. Explicou que esta 108 

assessoria técnica subsidiaria a COFIN na análise e pareceres das Contas. Dra. Tânia 109 

membro da COFIN concordou com a sugestão a título de experiência, pois entende que a 110 

contabilidade o Sr. André Fontes do Fundo Municipal já executa, portanto considerou que a 111 

sugestão de contratação caracterizaria uma duplicidade de trabalhos. Por último, lembrou 112 

que em reuniões anteriores já foi dito que tanto a COFIN como os Membros do Conselho 113 

necessitam de capacitação. Questionada pela Dra. Marcia sobre o que fazer diante da 114 

ausência dos COFIN para análise dos documentos, sugeriu a eleição de membros suplentes. 115 

Dr. Antonio disse que esta sugestão é uma proposta da Executiva objetivando facilitar o 116 

trabalho da COFIN, porém a plenária é soberana em toda e qualquer decisão. Sr. Puríssimo 117 

disse que os membros que hoje fazem parte da COFIN são técnicos da boa vontade, e que é 118 

favorável a contratação de um técnico para auxiliar a COFIN. Sra. Cidinha, Chefe de Divisão 119 

de Programas, corroborou a fala da Dra. Tânia, considerou desnecessário contratar um 120 

profissional para fiscalizar o trabalho técnico que o Sr. André do Fundo Municipal já realiza. 121 

Sr. Puríssimo esclareceu que a sugestão de um técnico contábil não pormenoriza o trabalho 122 

técnico do Sr. André, pelo contrário, ele disse que confia e admira o trabalho dos profissionais 123 

que atuam no FMS. Sr. João Siqueira sugeriu duplicar os membros da COFIN, disse que é 124 

uma das comissões mais importantes e concorda com a Cidinha quanto à desnecessidade de 125 

contratação de um contador, uma vez que tem profissional dentro da Prefeitura capacitado. 126 

Sra. Jaqueline funcionária do Fundo informou que para consolidar a contratação de um 127 

profissional será preciso pagar com recurso público, por meio de processo licitatório. Dra. 128 

Márcia disse que o recurso é do COMUS. Sra. Jaqueline explicou que o dinheiro é do 129 

COMUS, porém o recurso vem dos cofres da municipalidade e que no futuro o Tribunal de 130 

Contas poderá questionar a legitimidade dos trabalhos. Considerou que a COFIN não analisa 131 

somente os dados financeiros e caso o Conselho tenha a necessidade de uma contratação 132 

de um contador, poderia convidar um contador do município para prestar serviços voluntários 133 

ao COMUS. Dr. Antonio esclareceu que enquanto Comissão de Finanças os membros não 134 

estão solicitando a contratação de um contador, a sugestão surgiu dentro da necessidade 135 

das pendências de quadrimestre anteriores que precisam ser sanadas. Sugeriu a elaboração 136 

de um calendário paralelo de saneamento dessas pendências e eleição para substituição dos 137 

membros referenciados com inclusão de membros suplentes, conforme sugestão da Dra. 138 

Tânia e Dr. João Siqueira. Em paralelo, sugeriu o amadurecimento da sugestão referente a 139 

contratação da assessoria técnica. Sr. Puríssimo questionou a Sra. Jaqueline quanto à  140 

colocação referente ao Tribunal de Contas, perguntou se em sua experiência de trabalho, 141 
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fazendo uma licitação para Contratação de uma assessoria técnica, constatou glosa ou 142 

qualquer outra situação similar contra a Prefeitura e por conseqüência a secretaria da Saúde. 143 

Sra. Jaqueline disse que nesses anos nunca viu uma situação semelhante, o que pode ser 144 

feito é uma pesquisa, disse que não conhece nenhum conselho dentro do Estado de São 145 

Paulo que tenha este tipo de assessoria. Dra. Marcia disse que na própria cartilha do 146 

COMUS existe. Sra. Camila disse que é preciso chegar num consenso que tipo de 147 

profissional pode vim a ser contratado. Disse que este assunto em discussão pela 148 

contratação de uma assessoria técnica se deve ao fato das comissões estarem oficialmente 149 

com membros impossibilitados de comparecer e que, caso haja a eleição para membros 150 

suplentes, se não houver comprometimento com o trabalho, não haverá sucesso. Disse que 151 

talvez, a melhor solução não seja a contratação de um contador e sim outro tipo de 152 

assessoria que ajude a verificação de toda a documentação. Sr. Puríssimo complementou 153 

que a assessoria poderia ser da própria secretaria. Dr. Antonio propôs mais uma vez 154 

amadurecer o pensar sobre este item. Sra. Rita de Cássia Simioni informou que não tem 155 

como o Tribunal de Contas glosar considerando que a existe na própria legislação a questão 156 

da possibilidade de qualquer consumo. Quanto à situação atual da COFIN considerou que há 157 

uma sobrecarga de trabalho devido ao acúmulo de pendências de  quadrimestres anteriores 158 

e que a contratação de uma assessoria técnica pontual/específica poderia ser solicitada pelo 159 

COMUS e está prevista em lei. Dra. Tânia informou que o acúmulo se deu devido a uma 160 

sugestão do Sr. Carlos Aymar com aprovação do grupo de não se emitir parecer enquanto 161 

não viesse o resultado do tribunal de contas. Disse que foi uma situação de consenso 162 

naquele momento, porém o serviço ficou truncado. Salientou que os documentos não 163 

deixaram de ser analisados, porém ficaram no aguardo das respostas de auditorias e 164 

recebimentos de documentos solicitados por ofícios, na qual um dizia a respeito ao acesso a 165 

folha de pagamento dos funcionários, que foi para análise do Jurídico da Prefeitura e não 166 

retornou. Concluindo, disse que não acha justo falar que a COFIN contribuiu para o acúmulo 167 

de pendências quando na verdade, ele se deu devido às ausências de retornos dos 168 

questionamentos efetuados por meio de ofícios a SESAU, com acompanhando pelo Fundo 169 

Municipal de Saúde – FMS. Salientou que não existe acúmulo de documentos para análise e 170 

sim pendências de respostas por parte da SESAU. Sra. Fabiani, FMS, informou que as 171 

pendências constantes do relatório final da Auditoria Federal e Tribunal de Contas referente 172 

ao 1º quadrimestre de 2012, são referentes ao 2º e 3º quadrimestre de 2012 e 1º 173 

quadrimestre de 2013 e que não foi emitido nenhum parecer final pela COFIN. Sr. Puríssimo 174 

informou que esta semana os membros da COFIN receberam um comunicado do FMS, via e-175 

mail, solicitando agilizar uma data para verificação do relatório final referente aos 176 

quadrimestres anteriores. Disse que restaram apenas as pendências quanto ao parecer da 177 

COFIN, porque quanto às demais já foram analisadas e elencadas. Considerou a importância 178 

da emissão de parecer final da COFIN em relação às pendências elencadas anteriormente e 179 

se comprometeu agendar uma reunião na próxima semana para finalizar os relatórios. Dr. 180 

Antonio esclareceu que o único documento polêmico que não existe um posicionamento 181 

muito conclusivo é referente a folha de pagamento e que depois do retorno de férias do Sr. 182 

André Fontes checará a lista de pendências. Em seguida, corroborou a fala do Sr. Puríssimo 183 

quanto ao encerramento do relatório final dos quadrimestres pendentes, independentes da 184 

análise das contas do 3º quadrimestre 2013. Por último, deixou a Comissão de Finanças a 185 

vontade para decidir pela contratação ou não de assessoria técnica para apoiá-los.  186 
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03- Eleição de membros para Comissão de Finanças: Dr. Antonio prosseguiu a eleição 187 

para Comissão de Finanças, solicitou a manifestação de dois membros, um do segmento 188 

Usuários e outro do segmento Governo ou Prestadores de Serviços, candidataram-se o Sr. 189 

Sebastião Gonçalves de Santana – Segmento Governo e a Srta. Nathalia Cristina de Sá – 190 

Segmento Usuários.  191 

04- Discussão sobre alterações no Regimento Interno do COMUS: Dr. Antonio apresentou 192 

a necessidade de alteração do Regimento Interno, considerando a discussão em plenária 193 

anterior referente ao prazo para emissão de parecer pela COFIN às prestações de contas 194 

sugerido pela Dra. Tânia, solicitando um prazo de dez dias segundo a resolução do Conselho 195 

Nacional de Saúde nº. 453/12 que garante dez dias de antecedência para manifestação 196 

documental. Considerou que a mesma prerrogativa valerá para a emissão de pareceres, com 197 

envio de dez dias de antecedência à Secretaria Executiva do parecer final. Dra. Tânia 198 

concordou, porém disse que o parecer emitido na última prestação de contas não foi um 199 

relatório final da COFIN e sim da conselheira Tânia. Dr. Antonio pontuou que independente de 200 

quem seja o parecer, o relatório deverá respeitar o prazo estipulado. Colocou ainda que 201 

existem pessoas estranhas adentrando as dependências do COMUS em horários destinados a 202 

realização de reuniões da Comissão de Finanças. Explicou que o COMUS é espaço público 203 

com reuniões de participação pública, porém, os trabalhos internos não são públicos e devem 204 

ser repeitados. Em seguida, colocou em votação a sugestão do prazo de 10 dias para 205 

COFIN e Secretaria Executiva apresentar seus pareceres, sugestão aprovada por 206 

unanimidade. 207 

05- Discussão acerca da participação dos conselheiros às Pré conferências e 208 

Conferência Municipal de Saúde: Dra. Márcia colocou que os conselheiros em plenária ficam 209 

discutindo em defesa do usuário, dizendo que representam o povo, porém nas Pré 210 

Conferências de Saúde, momento de participação do Conselho junto à promoção de interação 211 

com a população, os Conselheiros não comparecem. Manifestou indignação quanto à falta de 212 

adesão ao evento de saúde, considerando que os conselheiros são delegados natos. Pontuou 213 

que tem conselheiro que comparece, permanece um pouco no local e retirasse antes da 214 

formação dos grupos para coleta de propostas. Disse que foi possível constatar a ausência 215 

maciça dos Conselheiros às Pré Conferências com substituições dos funcionários da Secretaria 216 

da Saúde. Lembrou que a VI Conferência Municipal de Saúde será realizada nos dias 22 e 23 217 

de novembro, no salão Paroquial da Igreja Matriz de São Sebastião e que a maioria dos 218 

conselheiros não estão participando. Disse que quando não há participação dos conselheiros 219 

na Pré Conferência, fica impossível saber quais são as propostas que cada bairro propôs e 220 

quais serão votadas na Conferência. Concluiu reforçando seu com um convite a plenária para 221 

envolvimento e participação na realização da VI Conferência, bem como os lembrou que são 222 

delegados nato.   223 

6- Processo eleitoral do COMUS: Dr. Antonio informou que em novembro durante a 224 

Conferência, será realizado o processo eleitoral do COMUS, na qual o Conselho faz uma 225 

publicação para as entidades se candidatarem, conforme art. 21 da Lei e caso elas preencham 226 

os requisitos estarão qualificadas a participar. Caso haja disputa pela mesma cadeira pelas 227 

entidades, ocorrerá a eleição para a definição. A partir do momento que as entidades já tiverem 228 

com suas cadeiras, será realizado em janeiro a eleição da Secretaria Executiva, com definição 229 

de Presidente, Vice-Presidente, e secretários. Sra. Ana Maria, COMUS, informou que nada 230 

impede que as entidades que já possuem cadeira no COMUS, poderão manifestar interesse de 231 

participação, disponibilizando a documentação necessária conforme a lei 1990/2009 – COMUS. 232 

E seguida, discorreu sobre a lista de documentos necessária para participação do processo 233 

eleitoral. Informou ainda que os documentos são encaminhados para análise e que estará 234 

ligando para cada presidente de cada entidade com cadeira atual para prepararem previamente 235 
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sua documentação. Dr. Antonio reforçou que o processo eleitoral do COMUS, ocorrerá na IV 236 

Conferência Municipal de Saúde, no mês de novembro deste ano, ficando a eleição da 237 

Secretaria Executiva para o mês de janeiro subsequente.  238 

7- Assuntos Gerais:  239 

7.1- Ofício do Sr. Cláudio Delgado: Dr. Antonio efetuou a leitura do ofício nº. 287/13 - 240 

Intervenção enviado pelo Sr. Cláudio Delgado questionando o comparecimento de conselheiros 241 

nas dependências do Complexo Hospitalar, objetivando vistoriá-lo com a prerrogativa de estar 242 

em nome do COMUS. Em seguida, considerou ser necessário rever algumas posturas éticas 243 

dentro do Conselho, disse que ações isoladas dos conselheiros não refletem a decisão do 244 

grupo e não condiz com as práticas de políticas públicas de saúde e deverá ser evitada. Dra. 245 

Márcia lembrou que conforme ficou acordado em reunião da Secretaria Executiva, toda e 246 

qualquer vistoria em órgãos públicos deverá ser previamente comunicada a Secretaria 247 

Executiva antes de sua execução, objetivando dar transparência e credibilidade nas ações 248 

desempenhadas pelo COMUS.  249 

7.2- Trâmite de documentos não oficiais nas redes sociais: Dr. Antonio disse que jogar 250 

aleatoriamente as notícias nas redes sociais não é uma conduta aceitável. Salientou que a 251 

divulgação por conselheiros de documentos preliminares não é conduta ética e esta prática só 252 

poderá ser realizada oficialmente depois da deliberação da plenária. Explicou que o fluxo de 253 

documentos recebidos pelo COMUS são oficiais e públicos e suas cópias não serão negadas, 254 

porém há de se ter bom senso e só divulgá-los quando concluídos, pois a divulgação 255 

inconsequente gera muita confusão e não é verdadeira. Qualquer conselheiro ou pessoa da 256 

comunidade poderá protocolar a solicitação de cópia de documentos ao COMUS e terá sua 257 

solicitação deferida com protocolo de recebimento, sendo de responsabilidade individual a 258 

conduta adotada. Por último, informou que teve documento que sumiu do COMUS em uma das 259 

reuniões plenárias e que também houve a ocorrência de riscarem documentos oficiais. 260 

Salientou que a partir de hoje, qualquer prática considerada não ética, adotará a postura de 261 

fazer boletim de ocorrência na polícia para apuração dos fatos. Disse que este assunto é 262 

desgastante, porém sua abordagem é necessária, pois estamos procurando trabalhar de uma 263 

forma mais ética e transparente possível. Sra. Rita de Cássia Simioni disse que o exemplo 264 

deve ser como cidadão, pois ser cidadão é ser ético.    265 

7.3- Doação da SESAU ao COMUS dos equipamentos: data show e notebook: Sra. Ana 266 

Maria, COMUS, informou aos conselheiros o recebimento dos equipamentos data show e 267 

notebook, agradeceu ao Departamento de Administração/SESAU pela atenção diante das 268 

solicitações rotineiras do COMUS e subsídios para realização da Conferência Municipal de 269 

Saúde.       270 

01 A reunião teve início às 16h20minh, com término às 18h50minh. 271 
Ata elaborada por                          Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.              272 

São Sebastião, 08 de outubro de 2013. 273 
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