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ATA DA 64ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Data: 02 de outubro de 2018 - Sala do COMUS.  3 

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

Ordem do dia: 5 

1 - Discussão referente à pauta da 241ª Reunião Ordinária: Iniciada a reunião, pela Presidente da 6 

Secretaria Executiva, foi apresentado os itens de pauta sugeridos para a próxima reunião ordinária. 7 

Com relação ao expediente, foi efetuada a leitura do expediente mensal, e, como ordem do dia os 8 

seguintes assuntos: 9 

1.1- Sr. Daniel Galani pediu pauta através da Ata 417ª da COFIN, referente mudanças na Fundação 10 

que estão passando pelo Conselho Curador: Os membros presentes deliberam em conceder a 11 

palavra ao referido Conselheiro em plenária.  12 

1.2- E-mail Fundação com resposta das ressalvas: A presidente efetuou a leitura do e-mail enviado 13 

pela Fundação de Saúde, o qual solicitava que fosse concedido abertura para apresentação de 14 

esclarecimentos sobre o status de reprovação das contas referentes ao 1º quadrimestre/18, sendo 15 

deliberado pela Comissão que o assunto não será discutido, pois de acordo com o Regimento 16 

Interno do COMUS, este Conselho concedeu tempo hábil para regularização das pendências. Item 17 

suprimido da pauta pela maioria de votos (3x1). 18 

1.3- Parecer do 1º QD/18 será discutido: Ficou deliberado que este item de pauta também será 19 

suprimido da pauta, porém caso haja alguma solicitação de manifestação prévia ou na respectiva 20 

plenária, será concedido o direito de voz ao conselheiro solicitante. Item suprimido da pauta pela 21 

maioria de votos (3x1). 22 

1.4- Auditorias Municipais: Sra. Isabel informou que ficou constatado que na Apresentação da 23 

Prestação de Contas do 2º quadrimestre/18, três auditorias não foram citadas. Foram encerradas? 24 

Caso positivo, o COMUS foi comunicado? Os membros presentes deliberam pela emissão de ofício a 25 

Secretaria de Saúde - Componente Municipal de Auditoria solicitando esclarecimentos.    26 

1.5- Eleição de novo membro para compor a Comissão de Finanças e Conselho Curador da 27 

Fundação e Programa Bolsa Família: Sra. Isabel informou que o Conselheiro Antonio Tenório, 28 

representante da entidade Unibairros, solicitou o pedido de desligamento do COMUS. Deliberado 29 

pelos presentes pela realização de eleição, na próxima plenária, para substituição do referido 30 

conselheiro.   31 

1.6- Comissão para revisar a Lei do COMUS e o Regimento Interno: Sra. Isabel considerou que com 32 

a aquisição de conhecimento no Curso de Conselheiros pelo CEFOR , notou-se a necessidade de 33 

revisão do Regimento Interno do COMUS, bem como a revisão da Lei do COMUS, envolvendo vários 34 

aspectos relacionados a representatividade e assuntos relacionados à aprovação das contas.   35 

1.7- Falta dos representantes das entidades às Reuniões do COMUS: Sra. Isabel informou que o 36 

segmento Usuários vem apresentando um número excessivo de falta às reuniões do COMUS, fato 37 

este que vem prejudicando o desenvolvimento paritário das ações. Considerou que será necessário 38 

implantar ações voltadas para esta conscientização.  39 

1.8- Visita às Unidades de Saúde: Sr. Magiolino informou que o grupo de trabalho está finalizando a 40 

visita à Unidade da Topolândia e que com relação às visitas a serem realizadas na região Costa 41 

Norte e Costa Sul aproveitarão os mesmos dias destinados a realização das Pré-conferências.  42 

1.9- Ressalvas: Sr. Carlos Roberto solicitou que quando a Comissão de Finanças efetuar 43 

apontamentos de retornos respondidos “não a contento”, estes deverão ser acompanhados de 44 

especificações sobre o que não foi satisfatório como resposta.  45 

1.10- Agendamento de local para realização de Reuniões Extraordinárias do COMUS: Sra. Isabel 46 

solicitou ao Secretário de Saúde que a partir desta data, o agendamento de espaço para realização 47 

de reuniões extraordinárias solicitadas pela Secretaria de Saúde seja efetuado pela própria 48 

Secretaria, em decorrência de ter havido dois cancelamentos de última hora num curto espaço de 49 

tempo.  50 
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1.11- Documento emitido pelo conselheiro Magiolino – questionamentos sobre funcionário que emite 51 

parecer jurídico e integra a Comissão de licitação (datado de 02/10/18): Sra. Cláudia efetuou a 52 

leitura do referido documento na íntegra, sendo deliberado pela emissão de ofício à Fundação de 53 

Saúde para esclarecimentos com cópia para a Secretaria de Saúde.  54 

1.12- Documento emitido pelo Conselheiro Magiolino – questionamento sobre a falta de adequação 55 

do espaço de atendimento da Ouvidoria (02/10/18): Sra. Cláudia efetuou a leitura do referido 56 

documento na íntegra. Sr. Carlos Roberto solicitou prazo até 31/01/2019 para que seja regularizada 57 

esta questão.  Solicitação aprovada por unanimidade.  58 

1.13- Documento emitido pelo Conselheiro Magiolino – questionamentos sobre o porquê do fim dos 59 

pagamentos efetuados a Dra. Luciana Correa no valor de R$ 5.000,00. Sra. Cláudia efetuou a leitura 60 

do referido documento na íntegra, sendo deliberado pela emissão de ofício ao Hospital de Clínicas 61 

de São Sebastião – Intervenção para esclarecimentos com cópia para a Secretaria de Saúde. 62 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 63 

presentes. 64 

São Sebastião, 02 de outubro de 2018.  65 

Ata elaborada por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 66 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 67 

Membros da Comissão 

Carlos Roberto Pinto  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  68 
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