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ATA DA 30ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 03 de outubro de 2013, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde.  3 

Ordem do dia:  4 

1- Reestruturação da Comissão de finanças – COFIN:  5 

Dr. Antonio deu início à reunião salientando a necessidade de organização de trabalho dos 6 

membros da COFIN, considerando a notória ausência da maioria dos membros às reuniões 7 

especificas para análise das contas do Fundo Municipal de Saúde. Em seguida, anunciou o 8 

pedido de desligamento da Conselheira Camila à Comissão de Finanças por motivos pessoais. 9 

Questionou a divulgação de documento interno de análise da COFIN (relatório de auditoria nº. 10 

13307/2013) nas redes sociais. Salientou que esta postura é inadmissível, pois o referido relatório 11 

não é conclusivo e caso esta situação ocorra dará andamento jurídico, ou seja, abrirá um boletim 12 

de ocorrência. Mostrou-se muito indignado diante das posturas nada éticas de alguns 13 

conselheiros. Dra. Tânia informou que recebeu o referido relatório, disponibilizado pelo Fundo 14 

Municipal de Saúde, porém não localizou em seus pertences desde a última reunião extraordinária 15 

do COMUS. Em seguida, solicitou capacitação para todos os membros do COMUS, pois 16 

considera que os conselheiros apresentam dificuldades para desenvolver suas atividades. Dr. 17 

Antonio falou ainda da manifestação da conselheira Camila em plenária sobre a ECORAD, 18 

empresa prestadora de serviços de saúde. Disse que a forma como o questionamento foi efetuado 19 

teve uma conotação negativa quanto à imagem da qualidade do serviço prestado pela empresa. 20 

Informou que o Dr. Edson - solicitou cópia da ata da 177ª. Reunião e da gravação da reunião do 21 

COMUS para análise do seu advogado. Sra. Camila explicou que em momento algum teve a 22 

intenção de denegrir a imagem da empresa ECORAD, disse que sua manifestação foi referente a 23 

uma experiência pessoal com a empresa. Dr. Antonio sugeriu que a conselheira Camila faça uma 24 

retratação, objetivando evitar maiores complicações, já que ficou constatado o mal entendido. Sra. 25 

Camila concordou com a sugestão e disse fará a retratação no dia da próxima reunião ordinária 26 

do COMUS. Dra. Marcia manifestou repúdio quanto às questões relacionadas à falta de ética por 27 

parte dos conselheiros e quanto à solicitação de capacitação para os conselheiros sugerida pela 28 

Dra. Tânia considerou importante, porém disse que não existe curso capaz de educar o ser 29 

humano a ter caráter e comprometimento.  Concluindo, Dr. Antonio sugeriu agendar uma próxima 30 

reunião com a participação da COFIN, Fundo Municipal - FMS e Secretaria Executiva, objetivando 31 

definição de prazos para envio da documentação a ser analisada pela COFIN, bem como 32 

definição de prazo para emissão do parecer da COFIN referente as contas do FMS, conforme 33 

Resolução 453/2012 – CNS, 4ª diretriz, inciso IV. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a 34 

reunião.   35 
Ata elaborada por                                                         Mirane Souza de Freitas.  São Sebastião, 03 de outubro de 2013.                           36 
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