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ATA DA 48ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SÃO SEBASTIAO.  2 

Data: 29 de junho de 2016. 3 

Local: Sala do COMUS.  4 

Ordem do dia:  5 

1)Comunicação referente Ofício 124/16 da Irmandade Santa Casa de Coração de Jesus à 6 

Conselheira Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera: Sra. Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera 7 

convidou outro membro da ONG Controle Social para participar da reunião, mas foi informada que se 8 

tratava de reunião interna da Secretaria Executiva, não podendo portanto abrir para outros 9 

participantes além dela mesma que fora convocada; a Sra. Waltraud Rennert, sua convidada, ficou 10 

bastante contrariada por não poder participar; a discussão sobre a convocação e participação de 11 

outros membros se estendeu um pouco. Dra. Márcia iniciou com a leitura do Ofício 124/16 da 12 

Irmandade, citando os vários documentos solicitados. A Sra. Ana Amélia justificou que foi como 13 

representante da ONG e a Sra. Rosely Santaella como Irmã pela Irmandade, e que o Sr. Ubirajara 14 

Nascimento disse que os documentos estavam à disposição, que elas poderiam ver a qualquer hora. 15 

A conselheira supra informou ainda que as funcionárias da Irmandade devem ter se confundido, que 16 

elas só mencionaram o COMUS como o local onde se encontraram com o Sr. Ubirajara, e que pediu 17 

para marcar uma reunião com a Mesa Provedora, da qual ele faz parte. A Sra. Ana Amélia afirmou 18 

que só retirou cópia da Prestação de Contas de 01 e 02/2016 e da lista de funcionários com processo 19 

trabalhistas, que a funcionária da Irmandade forneceu cópias que elas nem solicitaram. O Dr. Antonio 20 

Nisoli explicou os procedimentos formais quanto à denúncia e suas implicações, bem como o 21 

comprometimento das funcionárias da Irmandade quanto ao fornecimento de cópias não solicitadas; 22 

explicou também sobre a instauração da Comissão de Ética e a necessidade do afastamento cautelar 23 

das partes envolvidas para que as mesmas sejam preservadas. Dr. Antonio informou que todos 24 

esses procedimentos serão levados a plenária para votação nesta mesma data, e que as comissões 25 

não serão prejudicadas, votando-se também a substituição temporária dos membros. Dr. Antonio 26 

frisou o quanto é importante a averiguação da denúncia pela Comissão de Ética, considerando que as 27 

duas instituições envolvidas têm membros no COMUS. Informou ainda que a 132ª Reunião 28 

Extraordinária do COMUS de hoje votará as alterações no Regulamento Interno e no Código de Ética, 29 

mas os detalhes do caso e as pessoas envolvidas somente a Comissão de Ética terá acesso no 30 

momento. Por último, a Comissão forneceu uma cópia da denúncia (Oficio 124/16) para a referida 31 

Conselheira. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião.  32 

São Sebastião, 29 de junho de 2016.  33 

Ata elaborada por                                                                                      Tereza Carmela Galdino da Costa.  34 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 35 

Membros da Comissão 

Antonio Carlos Nisoli P. da Silva  

Isabel Cristina Nascimento Oliveira  

Marcia Guimarães Correa da Silva  

Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  36 
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