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ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 11 de julho de 2018. Início às 13 horas e 38 minutos em 2ª chamada e término às 17 horas e 07  3 

minutos. 4 

A) Leitura e aprovação da seguinte ata: 237ª – (Ducentésima Trigésima Sétima) Reunião 5 

Ordinária realizada no dia 12/06/18, aprovada por unanimidade.  6 

B) Expediente: Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  7 
Ofícios Expedidos: Of. 094/18- COMUS enviado a SESAU ref. PC – ata 406ª da COFIN, Of. 095/18 – COMUS enviado a 8 
SESAU ref. PC – ata 406ª da COFIN, Of. 096/18 – a FSPSS informa a alteração na titularidade dos membros; Of. 097/18 – a 9 
SESAU – referente PC – 2º QD-18 (ata COFIN 407ª), Of. 098/18 – a SESAU referente solicitação de calendário de reuniões 10 
da Comissão de Acompanhamento do Convênio com a Irmandade; Of. 099/18 – a SESAU referente PC 2º QD/18 (ata 11 
COFIN 408ª),  Of. 100/18 – a SESAU referente solicitação Unibairros – caso Itatinga, Of. 101/18 – a SESAU solicita 12 
apresentação da PAS-2018, Of. 102/18 – a SESAU solicita cópia do RAG 2017 – versão assinada; Of. 103/18 – ao CEFOR 13 
– referente capacitação do dia 11/07/18; Of. 104/18 – a Câmara Municipal convite para capacitação CEFOR do dia 14 
11/07/18; Of. 105/18 – ao ADM – SESAU – referente a solicitação de lanches para a capacitação CEFOR do dia 11/07/18; 15 
Of. 106/18 – a SESAU – solicita lanche para COMUS; Of. 107/18 – a SESAU referente abaixo assinado de médicos; Of. 16 
108/18 – a SESAU  referente equipamentos UPA; Of. 109/18 – a SESAU referentes funcionários da Irmandade cedidos, Of. 17 
110/18 – ao HCSS referente aluguel centro de especialidades, Of. 111/18 – ao HCSS referente dra. Luciana; Of. 112/18 – 18 
ao HCSS referente Dr. Juan Lambert;  Of. 113/18 – referente solicitação de carro para o COMUS, Of. 114/18- a SESAU - 19 
resposta ao Ofício 407-18 - SESAU-GS, Of. 115/18 – a SESAU solicita computador, HD e máquina fotográfica para COMUS, 20 
Of. 116/18 – a SESAU solicita manutenção do ar condicionado do COMUS; Of. 117/18 – a SESAU referente PC 2º QD/18 – 21 
ata 410ª COFIN, Of. 118/18 – a SEDUC – alteração da data de reunião ordinária COMUS para o dia 11/07/18. Ofícios 22 
Recebidos: Of. 393/2018 – SESAU_GS em resposta ao ofício 092/18 – COMUS sobre o agendamento de visitas para o dia 23 
29/06/18; Nota Técnica nº 2/2018 – CGAIG/DAI/SE/MS – esclarecimentos acerca do Sistema de Apoio à Elaboração do 24 
Relatório de Gestão – SARGSUS; Of. 407/18 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 78/2018 – visita às Unidades de Saúde; 25 
Of. 452/18 – SESAU – GS – resposta ao ofício 098/2018 – COMUS sobre calendário de reuniões da Comissão de 26 
Acompanhamento do Convênio de Assistência à Saúde entre o Município e Irmandade; Of. 457/18 – SESAU-GS resposta 27 
ao ofício 95/18 – COMUS – ata 406ª – COFIN, Of. 472/18 – SESAU-GS – indicação de Ana Cristina Rocha Soares em 28 
substituição a Denise Passarelli na composição do COMUS - no segmento Governo. Relação de Remessas do Fundo 29 
Municipal de Saúde: Datada de 17/05/18 – encaminhando os seguintes Processos (61853/17, 6223/17 e 6225/17), Datada 30 
de 18/05/18 (HCSS), Datada de 22/05/18 – encaminhando Processos Licitatórios e homologados – 2018 – nº 61 944 – 31 
volume I ao IX, datada de 24/05/18 – envio de processo 60.373/2018, Datada de 12/06/18, 18/06/18, 21/06/18, Datado de 32 
03/07/18 extratos de contas da Sesau do Banco do Brasil e CEF. Resoluções do COMUS: nº 23/18 - Aprovação da PC 33 
SESAU e FSPSS 3º QD-2017, nº 024/18 - Aprovação da PC - SESAU-HCSS-FSPSS -  1º QD-2018, nº 025/18 - Aprovação 34 
da Habilitação  e Alteração da Portaria – UPA, nº 026/18 - Aprovação da Habilitação  e Alteração da Portaria – UPA, nº 35 
027/18 - Alteração da COFIN - inclusão Antonio T. e Edson Cardin, nº 028/18 – Alteração de membros -  Conselho Fiscal da 36 
FSPSS - Clausius ficou como suplente. E-mail Recebido: Email, datado de 11/06/18, enviado pelo Conselheiro 37 
Magiolino, E-mail, datado de 15/06/18, enviado pelo conselho Regional de Psicologia – desligamento da Ana Elisa, 38 
Email, datado de 21/06/18 enviado pelo DRS XVII referente Congresso, Email, datado de 27/06/18 enviado pela 39 
Petrobrás referente caso Itatinga. 40 

ORDEM DO DIA: 41 

1 – Capacitação CEFOR – Centro Formador de Pessoal para a Saúde- Apresentação do Sr. 42 

Ricardo Chaves Carvalho (Coordenador).  43 

2 – Assuntos gerais: 2.1- Desligamento da Conselheira Ana Elisa Barbosa Cavichi do 44 

COMUS; 2.2- Substituição da Conselheira Ana Elisa B. Cavichi no Conselho Municipal de 45 

Controle e Participação Social do Programa Bolsa Família.   46 

Sra. Presidente informou que a data da reunião foi remanejada para o dia 11/07/18 – quarta feira em 47 

decorrência da definição dos Jogos da Copa do Mundo, em seguida colocou em votação a pauta da 48 

ordem do dia, que foi aprovada por unanimidade, sendo adiantado o segundo intem de pauta, 49 

Assuntos Gerais.  50 

1- Assuntos Gerais: 1.1- Desligamento Conselheira Ana Elisa do COMUS: Sra. Isabel informou 51 

que o Conselho Regional de Psicologia – CRP informou o desligamento da Conselheira Ana Elisa 52 

por meio de ofício e que, posteriormente, indicarão membro suplente. 1.2- Inclusão da Conselheira 53 

Cláudia Prudente ao Conselho Municipal de Controle e Participação Social do Programa Bolsa 54 

Família em susbstiuição a Ana Elisa: Sra. Isabel informou que em decorrência do desligamento da 55 

referida conselheira do COMUS faz-se necessária a sua substituição no Conselho Bolsa Família, 56 

apresentando-se espontaneamente a conselheira Cláudia Prudente como suplente.   57 

2- Capacitação CEFOR – Centro Formador de Pessoal para a Saúde: Sra. Isabel apresentou 58 
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a Plenária o coordenador do CEFOR, Sr. Ricardo Chaves Carvalho que informou que veio a 59 

convite do COMUS para esclarecimentos de dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. Informou 60 

que o Curso de Capacitação para conselheiros já está definido para os quatro Municípios, ficando 61 

São Sebastião com Ilhabela e Caraguatatua com Ubatuba. Em seguida apresentou todas 62 

possibilidades para realização do curso, ficando acordado com a Plenária a data para o início do 63 

Curso para o dia 02 de agosto/18, com periodicidade quinzenal, período integral (dia todo), das 09 64 

horas às 17 horas e que será realizado todas primeiras e terceiras quintas feiras de cada mês até 65 

dezembro/18. Informou que São Sebastião será a cidade sede para Ilhabela e cada município terá 66 

20 vagas, prioritariamente para conselheiros, com possibilidade de se estender para outros 67 

profissinais caso o número de vagas não seja preenchido. Explicou que o Curso será para 68 

capacitação de Conselheiros de Saúde, objetivando o Controle e Participação Social do SUS. Na 69 

Sequência, deu início a palestra e lançou a pergunta sobre o que é ser um conselheiro e suas 70 

implicações. Em seguida, citou a Lei 141/2012, em seu artigo 46, na qual versa sobre a 71 

corresponsabilidade civil e criminal pelos atos praticados dentro e fora do Conselho e que a 72 

prerrogativa de alegar ignorância não caberá mais como justificativa. Salientou que o novo modelo 73 

de participação social pressupõe a interação entre as pessoas, primando pela democracia entre 74 

os segmentos. Citou que segundo a constituição todo poder emana do povo, em seguida 75 

perguntou a plenária como está sendo usado este poder? Disse que além dos conselheiros serem 76 

cidadãos carregam consigo uma responsabilidade social de representatividade, sendo esta 77 

exercida dentro da associação a qual representa, no exercício do segmento trabalhador e a 78 

aquela participação dedicada a população usuária do SUS do seu município, bem como a saúde 79 

regionalizada, população dos muncípios vizinhos que também utilizam os serviços de saúde em  80 

São Sebastião. Citou ainda a Comissão Intergestora Regional (CIR) que agrupa o Secretário de 81 

Saúde e os Técnicos para discussões técnicas, porém nem tudo o Secretário tem autonomia para 82 

decisões. Lembrou também da redução nas caixas de financiamento, na qual permaneceram 83 

apenas dois blocos, sendo um de custeio e outro de investimento, haja vista que cada esfera de 84 

controle social tem o seu entendimento.  Em seguida, citou o Relatório Anual de Gestão, o RAG, 85 

discorrendo sob os danos, muitas vezes, irreparáveis quando reprovados ou aprovados de forma 86 

equivocada. Chamou a atenção dos conselheiros no sentido de não tentar medir forças com o 87 

secretário de Saúde, mas em contra partida, disse que não precisam adotar a postura de 88 

Conselho Brando, aceitando tudo que o Secretário dita. Em seguida elencou junto ao plenário sob 89 

o que é ser um Conselheiro, sendo apresentado pela plenária as seguintes funções: 90 

Fiscalização, Acompanhamento das Politicas Públicas de Saúde, Conhecer como funciona a 91 

execução das ações de saúde, Participação Social e Fiscalização de ponto médico. Sr. Ricardo 92 

explicou que a fiscalização do controle de plantão médico não é função do Conselho de Saúde e 93 

sim do Profissional responsável indicado pela administração para gerenciar cada unidade de 94 

saúde. Lembrou que no momento do movimento da reforma sanitária foi observado que a saúde 95 

do individuo depende de outras estruturas e quase todas são agregadas a área da saúde, 96 

fiscalizadas pela ANVISA. Disse que antes de 1988 nem todos tinham direito ao serviço de saúde, 97 

somente os que tinham carteira profissional assinada (sexo masculino). Informou que o Brasil 98 

possui um Sistema de Saúde gratuito para todos e que isso não acontece em outros países, 99 

obrigando-nos a comprar plano de saúde quando viajamos para o exterior. Retomando a questão 100 

da representatividade, salientou que o melhor exemplo para um melhor entendimento de como 101 

exercer sua representação é voltar o olhar para o segmento Gestão, disse que eles são unidos e 102 

dificilmente discordam entre si, diferentemente do segmento usuários. Em seguida constatou que 103 

somente 4 usuários estavam presentes à reunião em pauta, argumentando como este segmento 104 

poderá exercer o papel de órgão fiscalizador se não fiscalizam a si mesmos e, que caso a reunião 105 

não dê quórum, as aprovações ficarão prejudicadas. Esclareceu que o presidente do COMUS tem 106 

o papel de organizar as ações, identificando as dificuldades, recebendo os assuntos trazidos pelos 107 

conselheiros e conduzindo as  reuniões, porém sem poder de decisão, ficando o seu voto, de 108 

preferência, somente em casos de desempate. Disse que o ideal seria que as decisões fossem 109 
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tomadas por consenso, porém isso é difícil de acontecer, motivo pelo qual o voto é utilizado. Em 110 

seguida, discorreu sobe o papel do suplente, na qual o titular deverá acionar o seu suplente 111 

respectivo, objetivando não comprometer a representatividade da entidade ora representanda no 112 

COMUS. Depois das considerações, concluiu que o Conselho de Saúde de Sâo Sebastião 113 

apresenta um diferencial em comparação aos outros municípios, disse que o segmento gestão é 114 

presente neste e nos demais cursos oferecidos pelo Estado. Na sequência, discorreu sobre o 115 

Plano Municipal de Saúde, informou que ele possuiu as metas e diretrizes a serem executadas 116 

durante os quatro anos de um governo. Explicou que ele não é concomitante ao pleno ou ao 117 

mandato do governo, ele tem início sempre um ano depois do exercício do governo atual. Ele é 118 

resultado da avaliação dos técnicos da Secretaria de Saúde depois da confluência das propostas 119 

oriundas nas Conferências Municipais de Saúde aos dados epidemiológicos do Município, que 120 

passará pela apreciação do Conselho de Saúde, momento pelo qual os Conselheiros de Saúde 121 

não poderão mais alegar ignorância. Explicou que o papel do Presidente do COMUS também se 122 

faz nesse momento, o de apreciá-lo junto à Secretaria Executiva. Depois de apreciado o Plano 123 

Municipal, o próximo passo será o acompanhamento da Programação Anual de Saúde, Plano 124 

Municipal dicotomizado ano a ano. Porém para organizar a Programação dependerá da Lei de 125 

Diretrizes Orçamentárias – LDO que não depende da Secretaria de Saúde, normalmente quem 126 

determina a dotação orçamentária são as secretarias de gestão e planejamento e economia. A 127 

partir dessa fase, entra a LOA – Leis Orçamentária Anual, aprovada na Câmara Municipal. 128 

Considerou que depois da lei 141/2012, o município se baseia em três relatórios quadrimestrais, 129 

analisado mensalmente pela Comissão de Finanças e que a junção destes forma o RAG, que 130 

quase sempre é constestado, mesmo sendo aprovado quadrimestralmente. A seguir, explicou que 131 

o ideal para ser apreciado pela Comissão de Finanças no Relatório quadrimestral de Prestação 132 

de Contas é o fato de verificar se as ações a serem executadas estão de acordo com o Plano 133 

Municipal. Portanto, para que isto aconteça será preciso planilhar esses dados para 134 

acompanhamento. Disse ainda que a Comissão de Finanças tem caráter consultivo e deve evitar 135 

o termo irregularidades, adotando o termo de inconsistências, pois no Brasil, até que se consiga 136 

provar, todo mundo é inocente. Salientou que as decisões em plenária também são consideradas 137 

na avaliação das metas a serem executadas, daí a importância do compilamento na hora do 138 

acompanhamento do Plano Municipal e suas programações. Quanto a questão financeira, 139 

destacou a observação do quanto está sendo destinado a fatia da saúde e quanto está sendo 140 

utilizado e, principalmente observar se o mínimo aplicado está em torno dos 15 % proposto. 141 

Destacou a importância de atentar para o Plano de Governo que deverá estar em consonância 142 

com as propostas que o candidato a prefeito fez na época de sua candidatura e caso não cumpra 143 

responderá por esta responsabilidade. Salientou que durante a apreciação do Plano é importante 144 

avaliar a EFICÊNCIA,  EFICÀCIA E EFETIVIDADE das ações executadas em consonância com 145 

os índices epidemiológicos. E, caso o referido relatório não se apresente satisfatório, este não 146 

deverá ser rejeitado. O Comus tentará entender o porquê ele não teve Eficiência, Eficácia e 147 

Efetividade. Salientou que por isso o Conselho é formado por vários segmentos e, principalmente 148 

o segmento usuários que é formado por 50% na composição total. Orientou que quando o 149 

instrumento de gestão não estiver a contento, o Conselho não deverá rejeitá-lo, mesmo que 150 

esteja 99% errado, a aprovação deverá ser feita com ressalvas. Em seguida, explicou que 151 

aprova-se com ressalvas, solicita justificativas do Secretário de Saúde, fixa prazo para o 152 

retorno das referidas justificativas e aguarda. Caso tenham retorno, poderão ou não acatá-153 

lo. E no caso de não terem retorno, envia-se para o Prefeito a cópia do ofício de 154 

encaminhamento sem retorno ao Secretário de Saúde e solicita justificativas, fixa prazo 155 

para o retorno e por, último, caso também não tenham retorno do Prefeito, aí sim, 156 

encaminha-se para o Ministério Público. Explicou que a corrupção geralmente não ocorre com 157 

Recurso do Fundo Municipal, ela acontece quando as pessoas se prevalecem de vantagens 158 

decorrentes do espaço ou cargo que ocupam, em beneficio próprio. Salientou que a Participação 159 

Social se dá pela parceria e o COMUS atua como um braço da Secretaria de Saúde. Disse que o 160 
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Conselho deveria ser mais acolhedor, evitando adotar posturas de enfrentamento, apoiando a 161 

administração como um co-responsável, co-gestor, evitando embates e desconfianças, muitas 162 

vezes infundadas. Disse que qualquer pessoa pode participar de qualquer conselho, com direito a 163 

voz, como espaço democrático, só não terão direito ao voto. Considerou que apesar do Conselho 164 

ser formado por diversos segmentos, todos precisam ter o mesmo ideal de participação social, na 165 

qual os segmentos se conversam. Disse que o ideal seria que as pautas das reuniões do COMUS 166 

sempre fossem definidas em plenária, objetivando que os conselheiros representantes de cada 167 

entidade tivesssem a oportunidade de discutir com os seus pares. Em seguida, discutiu com o 168 

plenário a questão da percepção da Responsabilidade da Representatividade, seja com sua 169 

entidade ou população. Precisamos pensar que existem decisões que estão além das nossas 170 

crenças ou daquilo que entendemos como moral, portanto dentro do Conselho devemos ter a 171 

consciência de que não representamos a nós mesmos e sim uma gama de pessoas. Informou que 172 

para acompanharmos as ações de saúde públicas precisamos conhecê-la e como sugestão de 173 

estudo, solicitou que a Secretaria Executiva encaminhe para os Conselheiros cópia do Plano 174 

Municipal de Saúde, Programação Plurianual e Regimento Interno do COMUS. Disse que o 175 

COMUS precisa se interar de quanto é o recurso destinado do Governo Municipal para a 176 

Secretaria de Saúde, se interar se este recurso está dentro do que é previsto pela lei (15%). Em 177 

seguida, discorreu sobre o tema Participação Social, disse que ela não é uma prerrogativa do 178 

Conselho Municipal de Saúde, informou que ela consta da Consitituição Federal e também pode 179 

se dar no individual. Disse que já existe uma lei de defesa dos usuários dos serviços públicos, na 180 

qual qualquer individuo tem direito a informação e a se mobilizar, bem como pode se dar no 181 

âmbito de uma sociedade civil  organizada. Informou que existe uma questão que é muito citada 182 

pelas Comissões de Finanças, o suposto super faturamento praticado para o serviço público, 183 

disse que quando se depararem com esse tipo de situação devem substituir o termo 184 

irregularidade por inconsistência, objetivando incorrer no erro do subjugar. Disse que 185 

atualmente estamos numa era que, dependendo da forma como falamos, podemos sofrer 186 

inesperados processos por danos morais e não podemos esquecer que no princípio do direito 187 

quem acusa tem que provar. Salientou que quando se pensou em formar colegiados (conselhos), 188 

pensou-se na prerrogativa de participação social por meio de grupos de pessoas que 189 

representasse e defendesse os direitos do cidadãos e não criação de grupos de corpo técnico. 190 

Sugeriu a criação de um calendário para apresentação dos instrumentos de gestão formalizado a 191 

gestão, e não ao Secretário especificamente, com fixação de prazo mínimo e flexibilização de 192 

prazo máximo, criação de uma agenda elaborada pelo COMUS. Destacou que o COMUS também 193 

pode assumir o papel de educador quando miniminiza o papel de fiscalizador, passando a ser 194 

realmente um co-gestor. Disse que o COMUS tem responsabilidades também nos serviços 195 

privados de saúde e que apesar de não possuiu papel de polícia, tem o dever de entender o que 196 

acontece de errado para orientar o correto, objetivando o bem comum que é a qualidade do 197 

serviço de saúde. Sugeriu também a parceria com outros conselhos municipais, objetivando o 198 

entendimento por meio da troca de informações e parceria de  ações conjuntas. Com relação ao 199 

Controle Social explicou que se trata de uma fiscalização exercida pela sociedade constituída, 200 

sendo os seguintes órgãos: Conselhos, Ministério Público e  Legislativo (Câmara Municipal). 201 

Informou que alguns dos órgãos de controle social têm além da função fiscalizadora, a função de 202 

punir. Salientou que quase nunca se reprova as contas da Saúde, aprova-se com ressalvas, 203 

pois a rejeição, quase sempre, implica em prejuízos financeiros para o município com relação aos 204 

repasses enviados pelo Ministério da Saúde. Disse que a conta uma vez reprovada implica no 205 

impedimento do envio do recurso até que tudo se esclareça. Recomendou que a aprovação com 206 

ressalvas é forma mais acertada a ser utilizada na Prestação de Contas quando existe alguma 207 

inconsitência e caso haja algum conselheiro que não concorde com a aprovação com ressalva, 208 

solicita-se o voto em apartado, lembrando que este voto não exime o conselheiro de suas 209 

responsabilidades. Em seguida discorreu sobre as implicações de uma ação judicial e seus 210 

respectivos danos. Na sequência sugeriu que o COMUS também faça parceria com a Ouvidoria, 211 
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porque além dela servir de defesa do usuários SUS, ela poderá atuar como uma grande parceira 212 

para evidenciar as demandas. Informou que a cada seis meses o COMUS poderá solicitar um 213 

relatório de toda manifestação acolhida na Ouvidoria, sendo estas: denúncias, solicitações, 214 

críticas, reclamações e elogios. Salientou que o COMUS a partir dessas informações poderá 215 

propor ações, porque além de fiscalizador, ele também pode ser propositor. Informou que a 216 

própria Corregedoria, nos últimos cursos realizados, deixou como orientação que melhor 217 

que fiscalizar quanto foi gasto do recurso público é verificar a Eficência, Eficácia e 218 

Efetividade do gasto desse recurso. Por isso é preciso pensar e avaliar como está a 219 

qualidade de vida dos munícipes. Sugeriu parcerias com os técnicos da Vigilância 220 

Epidemiológica, objetivando ampliar o campo de formação de conceitos. Em seguida, 221 

disponibilizou o momento para esclarecimentos de dúvidas. Sra. Giuliana perguntou qual o 222 

posicionamento da gestão quando entender que a reprovação das contas pelo COMUS não teve 223 

um aparato consistente. Sr. Ricardo explicou que a gestão pode solicitar esclarecimentos ao 224 

COMUS e caso não tenha retorno, também poderá encaminhar ao Conselho Estadual de Saúde, 225 

pois o direito é uma via de mão dupla. Lembrou que o COMUS e a Comissão de Finanças 226 

precisam pensar que só aprovam e avaliam o dinheiro que passa pelo Fundo Municipal de Saúde, 227 

que dinheiro de Emendas Parlamentares e outros não passam pela avaliação do COMUS. Com 228 

relação ao TAC – Termo de Ajuste de Conduta, orientou que sempre é bom discuti-lo dentro do 229 

Conselho e que o COMUS nunca deverá ditar o que deverá ser feito a outras esferas 230 

governamentais. Sra. Isabel perguntou qual a obrigatoriedade de apresentação ao COMUS das 231 

contas do Hospital e Fundação em separado. Sr. Ricardo explicou que não existe uma regra ou 232 

modelo padrão de relatório, que o mínimo que se pede que apresentem quanto entrou, quanto 233 

saiu e para o quê, e fonte do recurso (se Fundo, se é emenda ou outro). Salientou que o mais 234 

importante é verificar se a ação consta do Plano, caso não esteja, verificar se a mudança da ação 235 

passou pela apreciação do COMUS, e caso não tenha passado, ela não poderá ser executada. 236 

Sra. Rebeca fez questionamentos sobre recursos repassados ao Fundo por fonte Municipal e 237 

Federal. Sr. Ricardo disse que nos casos de Fundação (O.S.) presta-se contas para a Gestão e 238 

para o Conselho Municipal de Saúde do dinheiro que ela recebeu do Fundo Municipal, porém no 239 

caso especifico da Fundação de São Sebastião, instituída por meio de decreto municipal, fará 240 

uma pesquisa mais aprofundada por apresentar outras especificidades. Sra. Isabel perguntou se 241 

existem prazos para aprovação de verbas. Sr. Ricardo disse que normalmente essas questões 242 

acontecem e que para determinar a urgência, o COMUS deve procurar saber qual é a fonte. Sr. 243 

Alfredo perguntou se a fonte for Municipal precisará passar pelo COMUS. Sr. Ricardo respondeu 244 

que se for aplicado na saúde, sim. Por último, agradeceu a atenção e discorreu sobe alguns 245 

temas que serão abordados no curso de capacitação com início em agosto/18. Sra. Isabel  246 

agradeceu a presença do Sr. Ricardo e conselheiros e encerrou a reunião às 17 horas e 07 247 

minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 248 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 249 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira.  Sebastião, 11 de julho de 2018.  250 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  251 

Carlos Roberto Pinto  Ana Crisitina Rocha Soares  

Bruno César Silva Santos  Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  

Marcela Prates Santana  Carlos Eduardo Antunes Craveiro  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  Alfredo Simões Reis Santos  

Viviane Aparecida de Sousa Marcelo  Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

José Irineu de Souza  Antonio Tenório dos Santos Filho  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 252 


