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ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA- SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 04 de maio de 2021 convocada pelo Grupo Whatsapp da Secretaria Executiva COMUS, com 3 

participação presencial das conselheiras: Claudia Prudente, presidente do COMUS, Maria Angela, 4 

vice-presidente do COMUS, Angela Julia, e na modalidade remota conselheira Viviane 5 

ORDEM DO DIA:  6 

1- Formação da Comissão de Acompanhamento do Tema "Usina de Oxigênio do Hospital 7 

de Clínicas de São Sebastião - 2 conselheiros segmento Usuários, 1 segmento 8 

Governo/Prestador e 1 segmento Trabalhador ": Sra. Claudia disse que existe a necessidade 9 

de agendar uma data para visitação, e que o Hospital de Clínicas - HCSS deveria ser oficiado, 10 

para que a equipe técnica estivesse presente para sanar dúvidas. Sra. Maria Angela sugeriu que 11 

tanto a equipe técnica quanto os responsáveis pela Usina de Oxigênio também participassem do 12 

acompanhamento da visitação. Sra. Claudia sugeriu que fossem solicitados laudos técnicos das 13 

vistorias efetuadas na Usina de Oxigênio. Deliberado em Oficializar o Hospital solicitando 14 

relatórios de vistorias, criar comissão temporária para visitação e acompanhamento. 15 

2. Resposta ao Ministério Público - MP sobre a Denúncia do Sr. Helton Romano - Autos Nº 16 

MP: 43.0677.0000101/2020-0 suposta inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 17 

Complementar nº 168/13, alterada pelas LC nº 225/17 e 234/19: Sra. Claudia informou que 18 

apesar de reiterar diversas vezes as solicitações de informações a Fundação de Saúde - FSPSS, 19 

as respostas encaminhadas ao COMUS são incompletas, foi observado divergência entre os 20 

documentos encaminhados pelo Departamento de Recursos Humanos - DRH da Prefeitura com 21 

os do DRH das Fundação.  Disse ainda, que constará no Relatório, que deve ser encaminhado ao 22 

Ministério Público, as divergências apontadas e o não encaminhamento de informações 23 

solicitadas pela Fundação. 24 

3. Oficio nº 326/2021/SESAU solicitando parecer das respostas encaminhadas referentes às 25 

ressalvas do 3º quadrimestre: Sra. Claudia disse que o Oficio chegou no dia 27 de abril/2021 e 26 

que na mesma data vencia o prazo da Secretaria de Saúde para responder ao Tribunal de 27 

Contas. E que Sra. Margarete informou que responderia que o COMUS não teria apresentado 28 

parecer. Disse ainda, que com a intervenção da Secretaria Executiva na COFIN, essas respostas 29 

seriam analisadas. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, informou que a Sra. Margarete 30 

solicitou o parecer do COMUS referente às ressalvas que foram respondidas, e que não haviam 31 

sido analisadas pela COFIN, então foi orientada a fazer um documento solicitando qual dessas 32 

ressalvas teria algum posicionamento. Disse ainda que a Sra. Margarete informou que em 33 

decorrência ao encerramento do prazo de envio de relatório ao Tribunal de Contas, responderia 34 

que o COMUS ainda não havia se manifestado as novas respostas. Sra. Claudia disse que a 35 

COFIN tem o prazo de até uma semana antes da Prestação de Contas para apresentar o 36 

relatório, e que devido à ausência de reuniões da COFIN atrasaram os trabalhos, contudo com a 37 

intervenção da Secretaria Executiva esses documentos serão analisados. 38 

4- Falta de participação dos conselheiros às Comissões e Reuniões do COMUS: Sra. 39 

Claudia informou que no Regimento do Conselho Estadual faz obrigatório que todos os 40 

Conselheiros participem de no mínimo uma Comissão, caso não houvesse candidatura voluntária 41 

dos Conselheiros seria necessário fazer por sorteio. Sugeriu oficiar as instituições para ver a 42 

disponibilidade de, pelo menos, a indicação de cada Conselheiro para 1 comissão e a 43 

possibilidade de suplente na COFIN. Disse que se o Conselheiro Titular não está participando, 44 

presencial e online, por causa da pandemia, o Conselheiro Suplente pode participar.  45 

5- Conselho de Ética: Sra. Maria Angela informou que conforme solicitado pela Sra. Claudia 46 

conversou com o Sr. Daniel – diretoria do Hospital de Clinicas, e o Sr. Leonel – diretor Clínico do 47 

Hospital, referente afastamento do Sr. Leonel do COMUS por ter sido citado no Processo Digital 48 

nº 1000258-46.2021.8.26.0587 – Ordem nº 2021/000104 - Ação Civil Pública Cível – Serviços 49 

Hospitalares referente, e a resposta obtida foi que o Sr. Leonel é Diretor Técnico do Hospital 50 



 
 

ata com executiva 106ª - 04-05-2021 - pauta 270ª ORD                                                           Pág. 2 de 2. 

contudo não se envolveu em nenhum assunto direto referente a denúncia, pois houve um 51 

denunciante, um denunciado e a instituição. Como diretor técnico ele representa a parte 52 

operacional, e que o Sr. Daniel Augusto quem é responsável pela contratação de pessoal e 53 

empresas. Sra. Claudia disse que o corpo clinico teria que indicar 2 pessoas como Conselheiros 54 

para o COMUS, contudo o Sr. Leonel não poderia ser indicado pois ele é Diretor Técnico do 55 

Hospital, cargo comissionado da Prefeitura, tornando-se antiético. Disse que quando o Sr. Leonel 56 

se tornou Conselheiro fazia parte do corpo clinico, contudo na época em que foi indicado como 57 

Diretor deveria ter solicitado o desligamento do COMUS, pois além das cadeiras destinadas ao 58 

segmento governo a vaga que deveria ser do segmento trabalhador se torna do governo, o 59 

segmento trabalhador não pode ser indicado pelo governo. Sugeriu que o Sr. Leonel, Diretor 60 

Técnico, indicasse dois médicos puros para fazem parte do quadro de Conselheiros do COMUS, 61 

no segmento trabalhador. Sra. Maria Angela disse que não acredita que o cargo de Diretor 62 

Clinico seja cargo de governo, pois, o Hospital ainda se encontra sob intervenção, bipartite, entre 63 

Irmandade e Intervenção. Disse que o cargo acredita que o cargo seja preenchido a partir de 64 

contrato com o Hospital. Sra. Claudia disse que o responsável pelas contratações é o 65 

Administrador, que por sua vez foi nomeado pelo Prefeito. Sra. Maria Angela informou que a Sra. 66 

Mirela também é Diretora do Corpo Clínico do Hospital, e que deste modo teria que haver uma 67 

reestruturação. Sra. Claudia observou que existe vagas para o CGUs no COMUS, segmento 68 

governo, usuário e trabalhador, contudo observou que o governo tem a vaga de CGU preenchida 69 

por indicação do governo com nomenclatura diferente, sendo assim o governo está utilizando uma 70 

vaga a mais no Conselho. Disse que o governo tem quatro vagas para Conselheiro e deve se 71 

organizar para excluir o Conselheiro Titular e Suplente excedente, para garantir a paridade. 72 

6 – Sugestão de Pauta para a 270º Reunião Ordinária do COMUS:  73 

Sra. Claudia apresentou os itens sugeridos como pauta da Reunião Ordinária 270ª, a ser 74 

realizada no dia 11/05/2021, sendo estes:  75 

1- Eleição da Comissão de Finanças - 2 conselheiros - segmento Usuários; 76 

2- Eleição da Comissão de Revisão dos instrumentos legais do COMUS - segmento Governo em 77 

substituição a Giuliana; 78 

3- Formação da Comissão de Acompanhamento do Tema "Usina de Oxigênio do Hospital de 79 

Clínicas de São Sebastião - 2 conselheiros segmento Usuários, 1 segmento Governo/Prestador e 80 

1 segmento Trabalhador ";  81 

4- Falta de participação dos conselheiros às Comissões do COMUS. 82 

Os itens de pauta sugeridos acima foram aprovados como sugestão de pauta a ser submetido a 83 

votação na próxima reunião ordinária do COMUS 84 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 85 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  86 

São Sebastião, 04 de maio de 2021.  87 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 88 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Ângela Julia Recchia Thomaz  

Maria Angela Laurito de Moraes  

Viviane Moura Snodgrass  
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