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 ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de setembro de 2016, em segunda chamada às 16h e 30m e término às 18 horas e 45 3 

minutos.  4 

A) Leitura da ata: 215ª ordinária, aprovada por unanimidade. 5 

B) Retificação da ata: 214ª ordinária, aprovada por unanimidade. 6 

C) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  7 

Ofícios Expedidos COMUS: 064/16 à Fundação solicitando participar Conselho Curador como 8 

ouvinte; 065/16 à Fundação solicitando cópia das atas do Conselho Curador; 066/16 à SESAU 9 

solicitando ventiladores para sala de reuniões; 067/16 à SESAU solicitando cópia contrato Convênio 10 

Hospital; 068/16 à ONG Controle Social – esclarecimentos; 069/16 à SESAU solicitando cópias 11 

contratos para COFIN; 070/16 à SESAU solicitando cópia folha pagamento HE; 071/16 à SESAU 12 

solicitando Apresentação do Status SISS ONLINE à plenária e AUDISUS à COFIN; 072/16 à SESAU 13 

agenda/o reunião RH SESAU; 073/16 à SESAU Solicitação de cópias ao FMS; 074/16 à SESAU 14 

Solicitação ao FMS vistas a empenhos; 075/16 à SESAU cópias ao FMS; 076/16 ao HCSS 15 

solicitação de cópia contrato; 077/16 ao FMS vistas processos; 078/16 a VISA referente atividades 16 

TransCap; 079/16 ao FMS vistas a processos; e 080/16 ao FAPS repasses 2º Quadr/15. Ofícios 17 

Recebidos: 159/16 da Irmandade resposta Sra. Karin; 085/16 do Hospital encaminhando cópias 18 

contratos à COFIN; 087/16 do Hospital justificando a ausência do Sr. Klebson na reunião da 19 

comissão do convênio; 100/16 do Hospital fornecendo Termo Convênio; Cópia contrato 20 

administrativo da DF Andolfo e Andolfo; Ofício 578/2016 – SESAU – resposta nosso ofício 073/16; 21 

Defesa Ana Amélia, recebida em 02/09/16 às 16h58min h; 608/16 SESAU Encerramento Convênio 22 

Controle Caninos e Felinos; 612/16 SESAU inf. Licit. AC sala reuniões. E-mail Recebido: Gabinete – 23 

Solicitando pauta reunião ordinária; FSPSS – solicitando pautas reunião ordinária; Email ref. Antena 24 

da Oi. Folha de Andamento ao Administrativo SESAU: Ordem serviço Manutenção Impressora; 25 

Ordem de Serviço confecção de carimbos; Agendamento apresentação AUDISUS para COFIN dia 26 

15/09/16. Relações de Remessa: datadas de 11, 16, 23 e 25/08/2016, e 06 e 08/09/2016. 27 

ORDEM DO DIA:  28 

1 - Ratificação dos Membros do COMUS que compõem o Conselho Curador da Fundação de 29 

Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS;  30 

2- Solicitação de Nivelamento do biênio dos Conselhos Curador e Fiscal; 31 

3 - Afastamento Cautelar- Entidades envolvidas em procedimento ético-disciplinar; 32 

4 - Apresentação do Cumprimento das Cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 33 

do Ministério Público de São Sebastião (Enfermeira Margarete – SESAU); 34 

5 – Informativo do Processo para Qualificação da Fundação de Saúde Pública de São 35 

Sebastião - FSPSS como O.S. - Organização Social; 36 

6- Mudanças no Serviço de Hemodiálise; 37 

7-  Apresentação do Projeto de Qualificação da Atenção Básica e Saúde Bucal apresentado 38 

pela FSPSS e UniverSaúde; 39 

8 -  Projeto de Implementação do Apoio Institucional; 40 

9- Assuntos Gerais. 41 

1- Ratificação dos Membros do COMUS que compõem o Conselho Curador da Fundação de 42 

Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS: Dr. Antônio Carlos iniciou falando sobre as duas Atas 43 

para aprovação, principalmente sobre a 214ª, realizada em 12/07/2016, na qual alguns itens da 44 

pauta não foram votados naquela ocasião e, um em específico pode trazer prejuízos ao Conselho 45 

Curador. O item que falava sobre a ratificação dos membros do Conselho Curador deveria ter sido 46 

votado, e por uma confusão ocorrida no final da referida reunião não foi, o que pode tornar irregular 47 

as decisões do Conselho Curador desde então. Faz-se necessário que esse item seja incluso na Ata 48 

214ª como aprovado (uma vez que o COMUS já tinha manifestado concordância com relação à 49 

ratificação dos membros do segmento dos usuários na composição do Conselho Curador), ao invés 50 

de não discutido, para amparar os trabalhos do Conselho Curador, mesmo porque o tema já havia 51 
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sido dirimido em reuniões anteriores, mas não constou em ata sobre qual biênio se tratava. 52 

Sugestão aprovada por unanimidade pela Plenária.  53 

2 – Solicitação de Nivelamento do biênio dos Conselhos Curador e Fiscal: Dr. Antonio explicou 54 

que os biênios de cada segmento terminam em datas diferentes – segmento usuário em 07/2016, 55 

segmento trabalhador em 01/2017 e segmento permanente em 12/2016 - o que torna complicado a 56 

administração desses prazos; assim sendo propõe-se que os biênios sejam nivelados à partir de 57 

02/2017, devendo ser todos os membros novamente eleitos nesta data, podendo os mesmo se 58 

candidatarem a reeleição, caso queiram. Sugestão aprovada por unanimidade pela Plenária.  59 

3- Afastamento Cautelar: Este item está enquadrado dentro de Assuntos Gerais, mas foi 60 

antecipado devido à necessidade de resolução antes do prosseguimento da reunião. Dr. Antonio 61 

relata que foi informado sobre o término dos trabalhos da Comissão de Ética, mas o relatório final 62 

ainda não ficou pronto, no entanto a comissão entendeu que o Afastamento Cautelar das partes 63 

envolvidas não se faz mais necessário, uma vez que o motivo que levou ao mesmo já foi dirimido, 64 

ficando a decisão para a plenária para que a ONG Controle Social e a Irmandade voltem a exercer 65 

suas atividades no Conselho. Sugestão aprovada por unanimidade pela Plenária.  66 

4 - Apresentação do Cumprimento das Cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 67 

do Ministério Público de São Sebastião (Enfermeira Margarete – SESAU): A Enf.ª Margarete 68 

iniciou sua apresentação informando que estava cumprindo as cláusulas 4 e 2.1.4 do Termo de 69 

Ajustamento de Conduta do Ministério Público, entregando mais 5 Projetos Executivos referente às 70 

Unidades Básicas de Saúde, 2 a mais do que havia pactuado, sendo elas: USF Centro, USF Itatinga 71 

I, USF Itatinga II, USF Juquehy I e USF Olaria. Afirmou que os projetos foram enviados 72 

antecipadamente para todos os conselheiros, para que pudessem ser apreciados e deverá gerar 73 

uma resolução que será enviada para o Ministério Público. A Enfª Margarete disse que até 74 

novembro de 2016 deve terminar todas as unidades, cumprindo assim essa cláusula do TAC. Dra. 75 

Tania colocou que esteve em visita à unidade do Centro e não achou adequada quanto ao espaço e 76 

que por conta disso já consigna que não vai aprovar este projeto. O Sr. Carlos Alberto também 77 

se manifestou, e perguntou se havia passado por todas as análise necessárias, se o aluguel era 78 

condizente com o mercado, e após esclarecimentos afirmou que não tinha nada a opor. Houveram 79 

mais alguns questionamentos por parte da Dra. Tania, mas foram esclarecidos a contento, inclusive 80 

informando que a nova sede da USF Centro vai contar com uma sala de vacinas, que o prédio antigo 81 

não comportava. Dr. Antonio colocou os Projetos para votação e foram aprovados pela maioria de 82 

membros da Plenária.  83 

5 – Informativo do Processo para Qualificação da Fundação de Saúde Pública de São 84 

Sebastião - FSPSS como O.S. - Organização Social: Dr. Antonio iniciou a sua fala informando 85 

que a Fundação fez um pedido administrativo, que ainda vai ser avaliado, solicitando a sua 86 

qualificação como Organização Social no município de São Sebastião. Disse que trata-se de uma Lei 87 

Federal de 1998 que São Sebastião municipalizou em 2007, quando da qualificação da Pró-Saúde 88 

como O.S. para a gestão do Hospital naquela época, no bojo da intervenção municipal. Dr. Antonio 89 

informou que a Fundação nasceu para ser definitiva no que se propôs dentro do município, mas que 90 

pode crescer, e que se no futuro outra cidade a qualificar como O.S. também ela poderá aumentar o 91 

seu campo de atuação, como administrar o UPA de Caraguatatuba por exemplo (exemplo 92 

hipotético). Para isso a Fundação contrataria um grupo de profissionais para atuarem lá, com verba 93 

desse município, conta diferenciada, administração separada; no futuro, se esse contrato acabar, os 94 

funcionários para essa finalidade serão demitidos e encerramos nossas atividades em Caraguá 95 

(exemplo hipotético), diferentemente daqui que o objeto da Fundação original nunca muda. Isso é um 96 

projeto para o futuro, a Fundação nasceu para crescer, não para ficar estagnada. Sras. Dircéia e 97 

Dinalva se retiraram da reunião, mas deixaram seu voto consignado uma vez que já votaram os dois 98 

projetos a serem apresentados na reunião do Conselho Curador. Sr. Clausius questionou qual o 99 

benefício para São Sebastião se a Fundação tornar-se uma O.S. e prestar serviços em São 100 

Sebastião nesta qualidade, bem como em outros municípios. Dr. Antonio explicou que a Fundação 101 

não nasceu só para atender o município de São Sebastião, que essa é uma das finalidades, e que a 102 
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mesma é uma instituição pública de direito privado. Sr. Clausius questionou se o principal 103 

mantenedor da Fundação não é o município? Dr. Antonio colocou que o ônus não pode ser só 104 

público, que se a Fundação angariar fundos de outros municípios desonera São Sebastião. Por 105 

exemplo, se alcançarmos excelência em um treinamento de Enfermagem que desenvolvemos, 106 

porque não vendê-lo a outros municípios ou entidades? O dinheiro angariado seria reinvestido na 107 

entidade para desenvolvimento de atividades de interesse público voltado para o município de São 108 

Sebastião. Claro que isso é à longo prazo, precisamos nos qualificar primeiro para depois oferecer 109 

esse serviço, sem prejuízo para os serviços já oferecidos ao município. Dra Tania questionou porque 110 

não Oscip, qual a diferença? Dr. Antonio e Dr. Barboni esclareceram que: O.S. (Organização 111 

Social) é através de lei municipal, você se qualifica no âmbito do município, podendo se qualificar em 112 

vários municípios; já a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), tem âmbito 113 

federal e, não é permitido à Fundações de Saúde Pública se qualificarem como tal, só a entidades 114 

privadas sem fim lucrativo (como ONGs).  Dr. Antonio ainda sinalizou que está providenciando 115 

administrativamente o pleito do título de Filantropia em Brasília. Dra Tania quer saber se os serviços 116 

prestados serão equiparados aos do SUS; Dr. Antonio, juntamente com Dr. Marcos colocaram que 117 

a princípio sim, e que só podem propor o que forem capazes de cumprir, pode ser inviável 118 

proporcionar um serviço diferenciado com a atual tabela do SUS. Dra Tania disse que teme que o 119 

SUS venha a falir no município, o que foi refutado pelo Dr. Antonio, uma vez que a prioridade da 120 

Fundação e sua função principal é o PSF. Ressaltou que tudo isso é uma prospecção, é futuro, 121 

primeiro precisamos nos qualificar para isso até mesmo para ampliarmos as possibilidades e 122 

perspectivas para fortalecer o Município na Região, bem como o SUS e seus serviços 123 

disponibilizados à população. Colocado em votação o  Processo para Qualificação da Fundação 124 

de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS como O.S. - Organização Social, sendo aprovado 125 

por unanimidade pela plenária.  126 

6 – Mudanças no Serviço de Hemodiálise – Dr. Marcos deu início à discussão fazendo um 127 

histórico sobre o serviço que é prestado por uma clínica particular com fins lucrativos, por meio de 128 

um convênio direto com o governo do estado. Informou ao Conselho que ainda não tem uma posição 129 

concreta para passar. Disse que o contrato de gestão que foi feito com o governo pactua um número 130 

de procedimentos/mês, mas o número de pacientes vem aumentando entre 8 e 10% ao ano, e que o 131 

serviço no município está atendendo muito acima de sua capacidade, impossibilitando inclusive o 132 

atendimento de convênios e particulares. Esses procedimentos que ultrapassam o teto são pagos a 133 

parte pelo governo federal ao estado, mas tem uma demora de 6 meses nessa readequação e 134 

também pode ser cortada a qualquer momento. Um outro ponto é que a clínica atual não oferece 135 

possibilidade de ampliação, devido ao espaço, ao custo e a necessidade de parada dos serviços. O 136 

proprietário da clínica é um empresário, e recebeu uma proposta de outros empresários de 137 

Caraguatatuba para mudar sua clínica para lá, com uma pequena diferença no valor pago pelo 138 

imóvel, mas contando com uma estrutura nova, maior e mais moderna. Ao tomar ciência da proposta 139 

Dr. Marcos fez uma contra proposta para manutenção da clínica aqui, que atenderia São Sebastião e 140 

Ilhabela, e a de Caraguatatuba que atenderia lá e Ubatuba; no entanto isso aumentaria o custo 141 

operacional, o dinheiro do convênio seria repartido, não haveria mais dinheiro, então São Sebastião 142 

e Ilhabela dividiriam esse custo, mas além desse problema tem as adequações na clínica daqui que 143 

demandam algum tempo e a contratação de uma outra equipe que é bastante complicada. Enfim, o 144 

Dr. Ivanir vai reformular a proposta e apresentá-la novamente, e enquanto isso todos os pacientes 145 

passarão a ser atendidos em Caraguatatuba, à partir de 15/09/2016. Dra Ellen perguntou se o 146 

serviço pode ser interrompido assim, e obteve a resposta que o serviço não foi suspenso, mas 147 

transferido de local. Questionou também porque não montamos o serviço aqui. Dr. Marcos relatou 148 

que o município teria que montar o serviço e colocar em funcionamento para só então solicitar o 149 

convênio, como feito com a UTI há alguns anos; no entanto, além do custo de montar esse serviço e 150 

mantê-lo por pelo menos seis meses antes de conseguir o repasse do estado, está a contratação da 151 

equipe, principalmente os nefrologistas (pelo menos 3), que teriam que ser concursados e 152 

possivelmente não conseguiríamos preencher todas as vagas, e o fato de o Dr. Ivanir já possuir o 153 
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convênio para o atendimento regional. Dra Ellen colocou a situação de que estamos reféns deste 154 

serviço. A Sra. Tatiana ressaltou que o tempo todo o assunto está pautado na visão empresarial, e o 155 

lado social, e a saúde? Essa proposta de qualificação da Fundação, de procurar crescer e expandir 156 

não poderia contemplar o serviço de hemodiálise? Segundo Dr. Antonio, futuramente talvez sim, 157 

mas é uma questão para ser amplamente estudada. O Sr. Carlos Alberto levantou a questão da 158 

Câmara Hiperbárica, que apesar de termos uma aqui no município, utilizamos os serviços fora, esse 159 

custo poderia ser reduzido se fosse realizado aqui? Sobraria mais dinheiro para investir na 160 

hemodiálise? Dr. Marcos esclareceu que não é tão simples assim, que ao que parece o custo aqui é 161 

mais alto, mas ele não conhece todos os detalhes desse serviço. Encerrando esse item da pauta, Dr. 162 

Marcos se comprometeu a retornar ao COMUS para trazer uma posição final, mesmo que tenha que 163 

ser convocada uma extraordinária. Conselheira Isabel se retirou, mas deixou consignado seu voto 164 

uma vez que já assistiu a apresentação ao Conselho Curador e já a provou os projetos naquela 165 

reunião.  166 

7– Apresentação do Projeto de Qualificação da Atenção Básica e Saúde Bucal apresentado 167 

pela FSPSS e UniverSaúde: A apresentação começou com uma explanação do Dr. Érico 168 

Vasconcelos, fundador da empresa, sobre sua experiência profissional, bem como apoiador do 169 

Ministério da Saúde. O Dr. Érico, disse que a UniverSaúde é uma empresa de consultoria que visa 170 

cumprir com a vocação de apoiar e cuidar das pessoas que atuam em organizações de Saúde para 171 

que sejam felizes em suas atividades e permaneçam agregando valores ao seu público por meio de 172 

práticas eficientes e pautadas pela excelência. Qualificar o atendimento e os profissionais de saúde 173 

da atenção básica, para que possam atender os requisitos do PMAQ(Programa de Melhoria do 174 

Acesso e da Qualidade) do Ministério da Saúde, cujo objetivo é induzir a ampliação do acesso, 175 

melhorar a qualidade da Atenção Básica, garantir padrão de qualidade comparável ao nível nacional, 176 

regional e localmente e transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à 177 

Atenção Básica. Quanto mais qualificadas as unidades de saúde, maior o repasse que passarão a 178 

receber. Fases do PMAQ: Adesão (Contratualização e Recontratualização), Desenvolvimento 179 

(Autoavaliação, Apoio Institucional, Educação Permanente, Monitoramento e Cooperação 180 

Horizontal), Avaliação Externa e Certificação. O programa tem 3 ciclos; o primeiro foi 181 

implementado em 2011, o segundo em 2013 e, o terceiro teve sua Portaria publicada ontem. É um 182 

programa que não tem volta, nenhum governo vai descontinuá-lo. O Dr. Érico apresentou gráficos 183 

que demonstram o desempenho e o resultado dos dois primeiros ciclos em escala nacional, estadual 184 

e regional, ficando claro que apesar do número de equipes quase dobrarem de um ciclo para o outro, 185 

houve uma piora importante no desempenho. Em São Sebastião essa diferença ficou bem 186 

perceptível, mas atribuiu-se à Avaliação Externa se dar na fase de transição da Fundação, o que 187 

afetou diretamente o resultado. São Sebastião tem 20 equipes recebendo R$ 55.700,00/mês a mais 188 

pelo PMAQ, além do incentivo dado pelo Ministério da Saúde pela implantação das equipes. 189 

Precisamos recuperar a perda do desempenho no 2º ciclo, envolver mais as equipes, valorizá-las, 190 

conseguir o seu comprometimento. Desafios para hoje: Implementar o Apoio Institucional, que tem 191 

como conceito básico a ida do mestre até o aprendiz, ao invés do contrário; está no nosso 192 

planejamento fatiar o município em 4 regiões, e o apoiador funcionará como um Secretário da Saúde 193 

Regional, um porta voz da equipe, o que deve melhorar a comunicação entre os extremos, além de 194 

melhorar o suporte às equipes e aos usuários. A proposta e os resultados serão apresentados em 195 

uma reunião com os trabalhadores no final de setembro. O Monitoramento dos Indicadores, mudança 196 

do instrumento de gestão da atenção básica; Educação Permanente, agendas para formação em 197 

serviço, treinamento para atender na atenção básica; investiremos numa agenda de formação de 198 

lideranças com os enfermeiros. A Avaliação Externa deverá ocorrer em maio/2017, tudo isso está 199 

sendo pensado para estarmos preparados pra essa vinda do auditor. O Dr. Érico concluiu sua 200 

explanação agradecendo os participantes por terem ficado até o final. Dr. Antonio explanou sobre a 201 

necessidade de transformar parcialmente a dinâmica de trabalho das preceptorias já existentes para 202 

que estas passem a trabalhar também num viés de Apoio Institucional da sede da FSPSS nas 203 

Unidades de Saúde, sem deixar de observar o acompanhamento técnico às equipes. Disse que o 204 
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desenvolvimento dessas atividades está sendo delineado pela equipe técnica da FSPSS sob a 205 

supervisão da Diretoria de Atenção Básica e da UniverSaúde, na pessoa do Dr. Érico Vasconcelos. 206 

Para tanto, o Município no projeto idealizado, seria dividido em 06 áreas para que esses apoiadores 207 

institucionais possam se ocupar. Todavia, tendo em vista que estamos em período eleitoral e 208 

considerando que a legislação não permite a criação de empregos públicos ou cargos, bem como 209 

vantagens pessoais neste período, a proposta atual é que aprimoremos o projeto institucional da 210 

FSPSS utilizando os recursos já existentes e disponíveis no plano de trabalho integrante do Contrato 211 

de Gestão, bem como dos instrumentos legais de repasse de verba do Município à FSPSS. Portanto, 212 

a proposta é que iniciemos com a implementação de 04 áreas como projeto piloto para que num 213 

futuro próximo possamos ampliar para 06 áreas territoriais, sem deixar de lado o trabalho integrado 214 

da Educação Permanente, uma vez que a FSPSS também tem um escopo educacional. Disse que 215 

atualmente a equipe já possui 4 funções gratificadas de preceptores criadas por Ato do Conselho 216 

Curador, publicado por Resolução, nos termos da Lei Complementar n° 168/13 e Estatuto Social da 217 

FSPSS e em breve deverão adequar para 6 sem esquecer da Educação Permanente, que também 218 

deve ser mantida, por força do que preconiza a Política Pública Nacional para a Atenção Básica, a 219 

qual estão sujeitos. Quanto ao trabalho de fragmentação do território informou que ele se justifica 220 

devido à geografia municipal, pois temos um território com cerca de 110 Km de extensão territorial, o 221 

que dificulta a sua gestão. Os apoiadores institucionais trabalharão in loco acompanhando 222 

semanalmente todas as equipes, trabalhando o apoio institucional por meio de instrumentos de 223 

gestão, visando à qualidade no atendimento e nos processos de trabalho, sem perder de vista o foco 224 

técnico. Informou que trabalharão uma integração semanal entre os membros do apoio institucional 225 

com a gestão, de forma a buscar soluções para os problemas encontrados nas Unidades. Informou 226 

que a UniverSaúde, na pessoa do Dr. Érico Vasconcelos, criador dessa modalidade de gestão no 227 

Brasil, fará o acompanhamento do desenvolvimento do Apoio Institucional, tendo como pano de 228 

fundo, as metas do PMAQ, dentre outras que forem sendo construídas pela equipe neste trabalho. 229 

Com relação ao Apoio Institucional explicou que é uma das metas avaliadas pelo PMAQ e o seu 230 

desenvolvimento com sucesso é primordial e também contribuirá para o alcance de melhores notas 231 

na certificação que se pretende alcançar, tais como PMAQ e ONA, dentre outros, sendo a primeira 232 

como meta imediata e a outra como meta futura. Alegou que precisa fortalecer a entidade com o 233 

desenvolvimento de boas práticas, visando às certificações, e de forma a permitir seu fortalecimento 234 

para o futuro. Informou que esse projeto deverá se desenvolver a partir de outubro de 2016 e as suas 235 

minúcias serão desenvolvidas no decorrer da sua implementação como projeto piloto. Disse que a 236 

FSPSS e a UniverSaúde, se comprometem a apresentar os resultados deste trabalho entre 237 

novembro e dezembro para prestar contas a este Conselho e ao Conselho de Curadores da FSPSS. 238 

Dra. Tania perguntou onde pode ser gasto o dinheiro repassado pelo PMAQ. O Sr. Érico respondeu 239 

que principalmente para melhorar a ambiência do trabalho, mas que é bastante inespecífico, 240 

podendo variar de acordo com a interpretação da lei, todavia deve ser gasto com o trabalho 241 

desenvolvido pela Atenção Básica da ESF. Dra. Tania pediu para registrar seu posicionamento de 242 

que seja gasto o dinheiro do PMAQ priorizando a ambiência para a qualidade e segurança dos 243 

trabalhadores da Saúde e população usuária nas Unidades de Saúde da Família. Dra Ellen colocou 244 

que este trabalho de melhorias deveria ser estendido a toda a Saúde, uma vez que constitui um 245 

passo importante no fortalecimento do SUS.   246 

8- Projeto de Implementação do Apoio Institucional: Dr. Antonio colocou que a contratação do 247 

UniverSaúde pela FSPSS para a qualificação e monitoramento das Equipes de USF demandou a 248 

necessidade de implementação do Apoio Institucional no âmbito da FSPSS. Colocado em votação, 249 

aprovado por unanimidade pela Plenária.  250 

9 - Assuntos Gerais: 9.1 - Alteração na formação das comissões TAC, COFIN, Acompanhamento 251 

Convênio com a Irmandade, Plano Municipal – itens não discutidos. Dra Tânia manifestou interesse 252 

em permanecer na Comissão de Acompanhamento do Convênio com a Irmandade. Solicitação 253 

aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após 254 

aprovação, será assinada pelos presentes. 255 



 
 

Ata da 216ª Reunião Ordinária do COMUS 13/09/16                                Página 6 de 6 
 

Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa  e presidida pelo Dr. Antônio Carlos Nisoli 256 

Pereira da Silva.                                                                Sebastião, 13 de setembro de 2016.  257 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.  258 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Gustavo Barboni de Freitas  

Débora Aparecida Teixeira Torres  Débora Eliza Puertas Moura  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  Tania Regina Sarak  

Guilherme Seixas Santana de Lima  Dinalva Menezes Castro Tavares  

Nathalia Cristina de Sá  Dirceia Arruda de Oliveira  

Carlos Alberto Sant’Anna  Paulo Vitor de Oliveira  

Ellen Rocha de Oliveira  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Douglas Alberto Braga  Clausius Pestana  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  259 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx260 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx261 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx262 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx263 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx264 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx265 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx266 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx267 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx268 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx269 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx270 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx271 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx272 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx273 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx274 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx275 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx276 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx277 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx278 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx279 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx280 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx281 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx282 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx283 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx284 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx285 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx286 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx287 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx288 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx289 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx290 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx291 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx292 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx293 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx294 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 295 


