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ATA DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 26 de Abril de 2021 – convocada pelo Grupo Whatsapp da Secretaria Executiva 3 

COMUS, com participação presencial somente da conselheira Claudia Prudente, 4 

presidente do COMUS, Angela Julia na modalidade remota, com participação presencial 5 

do Conselheiro Paulo Henrique, representante da Comissão de Finanças – COFIN. 6 

ORDEM DO DIA:  7 

1- Ausência de Reuniões da Comissão de Finanças – COFIN: Sra. Claudia constatou 8 

que somente compareceu à reunião em pauta o membro da COFIN Paulo Henrique, que 9 

não houve justificativa prévia por parte dos demais conselheiros. Em seguida, justificou ao 10 

Sr. Paulo Henrique que a chamada da reunião teve o objetivo de conversar com os 11 

membros da COFIN sobre o número elevado de ausência de reuniões da COFIN, pois o 12 

último registro de reunião ocorreu no dia 01/03/2021. Salientou que a COFIN é uma das 13 

comissões mais importantes e atuantes do COMUS, pois ela é responsável pela análise 14 

dos documentos referentes às contas da Secretaria de Saúde e que a Prestação de 15 

Contas referente ao 1º Quadrimestre/2021 tem data para sua conclusão prevista para 16 

final de maio/2021. Informou que segundo o Regimento Interno da COFIN, capitulo IV – Das 17 

Reuniões, Artigo 7º, Parágrafo Único – “A ausência de qualquer de seus membros a 3 (três) reuniões 18 

consecutivas ordinárias ou extraordinárias, implica em sua exclusão da COFIN, devendo o fato ser 19 

comunicado ao COMUS para que seja eleito o seu substituto.” Ficando para a próxima reunião 20 

ordinária nova eleição para compor a COFIN. Disse que fará a sugestão à Secretaria 21 

Executiva para que o grupo atual da COFIN fique até a próxima ordinária, momento da 22 

nova eleição para substituição dos membros atuais. Informou que a COFIN poderá contar 23 

com a participação da Secretaria Executiva e conselheiros que estiverem dispostos e 24 

disponíveis para o trabalho de mutirão. Informou que a conselheira Isilda se manifestou 25 

para ajudar voluntariamente na análise das contas referentes à CODIV-19. Salientou que 26 

em decorrência da falta de quórum da Secretaria Executiva não poderá efetuar nenhuma 27 

deliberação, pois apesar da conselheira Angela estar à disposição para participação por 28 

vídeo, a conselheira Giuliana que já havia confirmado presença a reunião em pauta não 29 

justificou sua ausência. Concluindo, sugeriu ao conselheiro Paulo Henrique que 30 

convidasse o grupo atual via whatsap para uma reunião, objetivando conversar sobre a 31 

situação atual da COFIN. Conselheiro Paulo Henrique disse que faria a chamada para 32 

reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será 33 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. 34 

São Sebastião, 26 de abril de 2021. 35 

Ausência previamente justificada: Conselheira Viviane Moura Snodgrass.   36 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 37 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Ângela Julia Recchia Thomaz  
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