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ATA DA 62ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Data: 07 de agosto de 2018 - Sala do COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata, bem 4 

como a participante convidada.  5 

Ordem do dia: 6 

1 - Discussão referente à pauta da 239ª Reunião Ordinária: Iniciada a reunião, pela Presidente 7 

da Secretaria Executiva, foi deliberada que  a pauta da próxima reunião ordinária terá com pauta, 8 

no expediente, a leitura do expediente mensal, e, como ordem do dia os seguintes assuntos: 1. 9 

Manifestação do Conselheiro Edson Cardim, que discutirá a falta de funcionários na área da 10 

enfermagem no Hospital de Clínicas; 2. Apreciação do pedido de expedição e ofícios ao Ministério 11 

Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e Conselho Regional de Medicina, para 12 

averiguação da situação da contratação do Senhor Juan Lambert pelo Município para trabalhar 13 

junto ao complexo hospitalar, a pedido do conselheiro Roberto; 3. Debate e eventuais medidas a 14 

serem adotadas a fim de controlar e diminuir a fila de espera dos usuários dos serviços de 15 

fisioterapia da UBS da Topolândia; 4. Assuntos gerais. 2. Deliberações: Pela Senhora Presidente 16 

foi informado que os estudos e o projeto de lei encaminhados para a Prefeitura no final do ano de 17 

2017, que trabalhava da redução de representantes neste Conselho para o corrente ano, ao 18 

contrário do que havia sido acordado, não foi encaminhado para aprovação da Câmara Municipal. 19 

Sendo assim, a legislação não foi alterada e está em vigor a lei que se pretendia alterar, 20 

importando em redução equivocada do número de Entidades e Conselheiros. Consultada a 21 

documentação do processo de eleição, constatou-se que apenas uma Entidade inscrita ficou fora 22 

dos quadros do Conselho, que é o Laboratório Itapema. Nenhuma outra Entidade, de qualquer 23 

outro seguimento havia feito inscrição para participar do processo eleitoral. Sendo assim, foi 24 

deliberado pela consulta à Entidade inscrita para que a mesma se manifestasse sobre a situação, 25 

sendo informado que, caso insistisse em ocupar um lugar no Conselho, o processo eleitoral deveria 26 

ser reaberto, para o fim de serem indicados novos membros das demais categorias já presentes 27 

que se inscreveram no processo eleitoral, para que fosse respeitada a paridade legal. Foi 28 

convidada para participar desta reunião a referida Entidade, para que fosse informado do equívoco 29 

e para que a mesma se manifestasse acerca do ocorrido. Participou da presente reunião, 30 

representando o Laboratório Itapema, a Senhora Rosana Fleury que, após cientificada do que 31 

houve, solicitou a desistência da inscrição de sua Entidade, acrescentado que seu pedido se dá 32 

para que não sejam causados maiores transtornos e que a Entidade ficava à disposição para 33 

colaborar com o que fosse necessário. A Senhora Presidente agradeceu pelo gesto de grandeza 34 

da Entidade e, por unanimidade, foi homologado o pedido de desistência do Laboratório Itapema 35 

do processo eleitoral para composição do Conselho Municipal de saúde de são Sebastião para o 36 

biênio 2018/2019, solicitando que a representante do Laboratório Itapema assine a presente ata, 37 

no que foi atendida. Uma vez que não havia outras entidades inscritas, foi constatado que não há 38 

prejuízo a direitos de terceiros, estando mantida a paridade exigida pela legislação em vigor, 39 

mostrando-se desnecessária qualquer tipo de modificação. Dessa forma, foi deliberado o 40 

encerramento do processo eleitoral, como envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal, para que 41 

emita Decreto de nomeação dos Conselheiros, nos moldes da legislação em vigor. Em seguida, a 42 

Senhora Presidente deu ciência aos demais membros acerca da edição da Portaria 7250/2018, 43 

que nomeou a Senhora Ana, em substituição à Senhora Denise como membro do Conselho, 44 

informando que o Decreto de nomeação da Senhora Denise ainda não havia sido emitido e que a 45 

referida mudança deveria ter sido encaminhada ao Conselho para que este encaminhasse ao 46 

Senhor Prefeito. Dessa forma, foi deliberado o envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal para 47 

que seja revogado o Decreto 7250/2018. Em seguida, foi informado pela Senhora Presidente que 48 

o Senhor Secretário de Saúde encaminhou oficio solicitando que seja designada data para que 49 

funcionários da Petrobrás participem de reunião do Conselho a fim de prestar informações acerca 50 

dos trabalhos realizados no bairro do Itatinga. Foi deliberado por unanimidade o envio de ofício ao 51 
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Senhor Secretário da Saúde para que o mesmo solicite a presença dos funcionários da Petrobrás, 52 

para que os mesmos prestem as supramencionadas informações na reunião ordinária deste 53 

Conselho que se realizará no mês de setembro ou no mês de outubro, de acordo com a 54 

disponibilidade. Pelo Conselheiro Roberto foi solicitado ao Senhor Secretário que prestasse 55 

informações acerca da funcionária Marcela Luz, enfermeira que coordena a UBS da Topolândia, 56 

mas figura nas prestações de contas como funcionária da Irmandade. O Senhor Secretário 57 

comprometeu-se a esclarecer a situação e tomar providências, caso constatada alguma 58 

irregularidade, informando à Secretaria Executiva na próxima reunião mensal. A seguir, foi 59 

informado pelo Conselheiro Roberto que os trabalhos da Comissão Especial criada para analisar 60 

as denúncias do usuário Antero foi encerrada por falta de colaboração da Prefeitura. Assim, 61 

deliberaram por unanimidade pelo envio de ofício ao Senhor Secretário Municipal solicitando 62 

informações acerca dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Auditoria do Município que está 63 

investigando a referida denúncia. Em seguida, pelo Conselheiro Roberto, que é representante do 64 

COMUS junto ao Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, foi solicitado 65 

envio de ofício à referida Entidade para que seja esclarecido o porquê da funcionária Denise 66 

Passarelli exercer as funções de seu cargo fisicamente no prédio onde funciona o Hospital de 67 

Clínicas, tomando as medidas que eventualmente se mostrem necessárias. Esclareceu que a 68 

Direção não aceita a manifestação do Conselheiro na ata da reunião do Conselho Fiscal, e solicitou 69 

que o pedido fosse feito pelo Conselho. Debatido o pedido, o mesmo foi acatado por unanimidade. 70 

Ato contínuo, pelo Conselheiro Roberto foi solicitado o envio de ofício à Fundação de Saúde 71 

Pública de São Sebastião, para que seja anulado o processo de licitação 27/2018, que trata de 72 

contratação de empresa para instalação e limpeza de aparelhos de ar condicionado, uma vez que 73 

o funcionário que deu o parecer jurídico também funcionou como membro da Comissão de 74 

Licitação que conduziu o certame, aplicando-se o princípio da segregação de funções, bem como 75 

sejam tomadas as eventuais medidas que se mostrassem necessárias. Esclareceu que a Direção 76 

não aceita a manifestação do Conselheiro na ata da reunião do Conselho Fiscal, e solicitou que o 77 

pedido fosse feito pelo Conselho. Debatido o pedido, o mesmo foi acatado por unanimidade. Por 78 

fim deliberaram que o relatório final das visitas feitas nas unidades de saúde será objeto de 79 

exposição na reunião ordinária do mês de dezembro e deverá contemplar o que foi constatado em 80 

todas as unidades visitas e eventuais providências a serem adotadas por quem de direito. 81 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 82 

presentes. 83 

São Sebastião, 07 de agosto de 2018.  84 

Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino 85 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 86 

Membros da Comissão 

Roberto Lopes Salomão Magiolino   

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Carlos Roberto Pinto  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Participantes 

Rosana Fleury Zerlotti  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  87 
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