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ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS–CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatro, na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na presença dos 
membros que assinam a lista de presença para analisar e discutir a seguinte pauta: 1) 
DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DE 2004. Iniciada a reunião, o Sr. 
André Fontes informou da impossibilidade de comparecimento do presidente deste 
conselho e do Sr. Secretário de Saúde. Considerando que a vice-presidente não estava 
presente, a plenária deliberou pela reunião ser presidida pelo 1º Secretário até a 
chegada da vice-presidente. Foram distribuídos alguns exemplares do Boletim do 
Conselho Nacional de Saúde de Dez-03 (11ª Conferência Nacional de Saúde). Foi 
apresentado o Ofício nº 01/04, do conselheiro Tadeu, solicitando informações sobre a 
paridade entre os prestadores e usuários no Comus. A resposta será oficiada, porém foi 
informado da existência de uma comissão que está analisando o assunto. Foi feita a 
leitura de solicitação da conselheira Tânia Sarak para inclusão em pauta de assunto de 
seu interesse tratado na 63ª Ordinária, que não foi possível na última reunião ordinária. A 
seu pedido o documento será colocado em pauta na 65ª reunião ordinária. Foi feita a 
leitura das atas das reuniões: 63ª ordinária, 8ª da Comissão de Finanças, 41ª 
extraordinária, 9ª e 10ª da Comissão de Finanças e 42ª extraordinária, que após 
discussão, foram alteradas em pequenos detalhes, sendo aprovadas por unanimidade, 
com exceção a ata da 10ª reunião da Comissão de Finanças, que será complementada e 
lida novamente na 65ª reunião ordinária. No momento da leitura das atas, a reunião 
passou a ser presidida pela sua vice-presidente, Sra. Silvia Galhardo. A seguir passou-se 
a discussão da pauta: 1) DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DE 2004: Foi 
sugerida a realização das reuniões nas primeiras quintas feiras de cada mês, sendo 
aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. Os dias agendados são os seguintes: 
05 / Fevereiro, 04 / Março, 01 / Abril, 06 / Maio, 03 / Junho, 01 / Julho, 05 / Agosto, 02 / 
Setembro, 07 / Outubro, 04 / Novembro e 02 / Dezembro. Foi deliberado ainda que seja 
enviado ofício às entidades com representação no conselho com o calendário aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 
assinada pelos presentes. São Sebastião, 08 de Janeiro de 2004. Secretário       André 
Fontes dos Santos. 
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