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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DO 1 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Em 30 de julho de 2020, estiveram reunidos, na sala ON Line, via WhatsApp (Douglas) 3 

e Viviane e Bruno estiveram presentes – sala de reuniões da Saúde. Todos assinarão a 4 

lista, com exceção do Conselheiro Marcelo Coelho que não pode participar da reunião. 5 

1- Plano Municipal de Saúde 2018/2021: Sr. Bruno César, Diretor de Planejamento 6 

em Saúde, deu início à reunião lembrando que na última reunião ficou de trazer material 7 

como instrumento de acompanhamento para ser analisado na reunião em tela. Em 8 

seguida disponibilizou o instrumento que será o objeto de análise (Plano Municipal de 9 

Saúde 2018 a 2021 – versão atual) para análise simultânea com o conselheiro que está 10 

online. Sra. Viviane lembrou que solicitou na última reunião que fosse enviado 11 

previamente cópia do material a ser trabalhado na comissão, independente de 12 

metodologia, objetivando a celeridade da análise. Sr. Bruno considerou que 13 

disponibilizar cópia para cada membro seria até a forma correta, porém considerou um 14 

número muito alto de impressão. Sra. Viviane disse que compreende, mas se torna 15 

imprescindível a forma impressa para anotações. Sr. Bruno sugeriu então efetuar a 16 

impressão somente do conteúdo a ser trabalhado. E seguida acordou com os membros 17 

sobre a metodologia a ser utilizada no acompanhamento. Sugeriu a realização de uma 18 

reunião extraordinária da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal para 19 

balanço do que já foi analisado até o momento para aproximadamente 15 dias. Sr. 20 

Douglas disse que por ele tudo bem, pois está com tempo disponível. Sra. Viviane 21 

sugeriu realizar no mesmo dia da Reunião Executiva (toda terça feira anterior a 22 

realização das reuniões ordinárias do COMUS) objetivando otimizar o seu tempo, 23 

considerando que sempre está presente neste dia. Sr. Bruno disse que enviará os 24 

instrumentos por e-mail para facilitar a análise. Sr. Douglas fez questionamentos sobre 25 

as despesas relacionadas ao enfrentamento da COVID-19 citadas no Relatório do 26 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE. Disse se sentir temeroso depois de 27 

tomar ciência do referido relatório e ligou para Ana Maria, administrativo ao COMUS que 28 

informou que o COMUSS tem tomado todas as providências acerca do assunto, bem 29 

como efetuado todos encaminhamentos necessários aos órgãos superiores. Em seguida, 30 

solicitou que como membro desta comissão deseja tomar conhecimento dos 31 

desdobramentos relacionados à referida matéria. Com relação aos membros que foram 32 

indicados para representar o Conselho no Comitê pertencerem ao corpo de funcionários 33 

públicos não se senti satisfeito, porém segundo informações da Sra. Ana Maria, as 34 

reuniões são diárias e extensas, fato que dificultaria a disponibilidade de participação dos 35 

demais membros do COMUS no exercício voluntário. Em seguida, considerou muito 36 

importante que cada conselheiro tome ciência do referido Relatório do TCE e também 37 

das responsabilidades que são conferidas a um Conselheiro como representante do 38 

Controle Social. Sr. Bruno disse que é muito pertinente a fala do Conselheiro Douglas, 39 

porém chegou ao seu conhecimento que, infelizmente, não houve interesse e 40 

manifestação de nenhum outro conselheiro do segmento usuários para participação no 41 

Comitê de Crise da COVID-19. Sra. Viviane disse que a carga horária de participação 42 

tornou impraticável a possibilidade de participação. Sr. Douglas entende, mas mesmo 43 
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assim acha que deveria ter a participação de algum conselheiro do segmento usuários, 44 

em seguida, citou o nome do Conselheiro Gilbertinho que sendo um conselheiro 45 

questionador talvez pudesse participar. Sr. Bruno salientou que toda gestão compartilha 46 

desse mesmo entendimento, porém depende somente do Conselho essa decisão. Disse 47 

que a participação do COMUS compreende a co-responsabilidade de ações e isso para 48 

gestão é de bom tom, mas infelizmente não foi possível. Sr. Douglas também 49 

questionou se os membros do segmento Trabalhador não poderia participar. Sra. 50 

Viviane considerou que a participação dos usuários quando envolvem questões técnicas 51 

são mais complicadas. Sr. Douglas entende que o Relatório do Tribunal de Contas se 52 

pauta no direcionamento e utilização de como a verba concedida está sendo empregada, 53 

daí a importância do COMUS nesse acompanhamento. Sra. Viviane disse que essa 54 

questão foi solicitada em reunião anterior e está sendo realizado. Sr. Douglas reforçou 55 

que em conversa com Dr. Marcelo constatou que o Relatório não representa que está 56 

tudo bem e por isso faz um alerta ao COMUS para ficarem mais atento. Sra. Viviane 57 

disse que também concorda com a preocupação do Sr. Douglas a respeito do 58 

acompanhamento do COMUS nas ações COFIVD-19. Retomando, Sr. Bruno explicou 59 

que com elação à Prestação de Contas financeira sobre os recursos do Governo existem 60 

portarias que deixam bem claras sobre prestações especificas, que por acaso quem faz 61 

é o Departamento de planejamento, e que no Relatório anual de Gestão contemplará um 62 

capitulo especifico para as ações com a COVID-19. Salientou que o que compete a 63 

Secretaria de Saúde estão bem atentos a estas questões e seguirão o que versa a 64 

portaria. Disse que os apontamentos do Tribunal de Contas e a prestação de contas 65 

dessas despesas será apresentada no momento oportuno. Sra. Viviane perguntou se a 66 

participação dos usuários exige participação diária. Sr. Bruno explicou que a 67 

participação é diária e intensa. Sra. Viviane disse que se morasse aqui no Centro da 68 

Cidade até poderia participar. Sr. Bruno salientou que a Gestão deseja e gosta da 69 

participação do COMUS, pois esta preza pela transparência e parceria. Próxima reunião 70 

ficou definida para o dia 11/08/2020, às 14h e 30m, no mesmo dia da reunião ordinária 71 

do COMUS, mantendo-se as reuniões ordinárias para as últimas quintas feiras de cada 72 

mês.  73 

Justificativa de Ausência: Conselheiro Marcelo Coelho.  74 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 75 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Bruno Cesar.  76 

São Sebastião, 30 de julho de 2020. 77 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 78 

Membros: 

Bruno César Silva Santos  

Douglas Alberto Braga  

Viviane Moura Snodgrass  
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