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ATA DA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 26 de outubro de 2020 – Sala de Reunião do COMUS.  3 

Reunião: Realizada na modalidade ONLINE (via whatsap).  4 

Ordem do dia: 5 

1– Solicitação da Secretaria de Saúde – SESAU ao COMUS para realização de Reunião 6 

Extraordinária no dia 27/10/2020: 7 

Sra. Claudia Prudente informou que o COMUS recebeu uma solicitação para realização de uma 8 

reunião extraordinária, por meio do ofício 199/2020-SESAU-GS no dia 22/10/2020, com os 9 

seguintes itens de pauta: 1-Revogação do Chamamento Público 02/2019 da Organização Social de 10 

Saúde, 2- Publicação do Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada e 3- Apreciação do 11 

SISPACTO 2018, sendo solicitado pelo membro Henrique informações acerca da solicitação com 12 

relação à necessidade de votação e apreciação prévia dos conselheiros. Sra. Ana Maria informou 13 

que ao consultar a SESAU, Sra. Rojane informou que dois dos três itens não demandariam voto, 14 

com exceção do SISPACTO. Sra. Claudia considerou que um dos itens constantes no referido 15 

ofício (SISPACTO) já consta como item de pauta para a próxima reunião ordinária do COMUS, 16 

agendada para o mês de novembro, item de pauta solicitado pelo Senhor Bruno do Departamento 17 

de Planejamento da Saúde. Em seguida solicitaram A SESAU justificativas para a referida 18 

solicitação de reunião extraordinária, sendo respondido pela SESAU por meio do ofício 201/2020 – 19 

SESAU-GS: 1- Apresentação do SISPACTO 2018 – justificativa da SESAU: “o adiamento da 20 

data da apresentação se faz necessária em razão de agilizar a inserção desses dados no Sistema 21 

DIGESUS”. 2- Revogação do Chamamento Público 02/2019 da Organização Social de Saúde – 22 

justificativa da SESAU: “Previsão estabelecida no Art. 49, Lei nº 8.666/93”. 3- Publicação do 23 

Decreto nº 7934/2020 – Gestão Compartilhada – justificativa da SESAU: Previsão estabelecida 24 

no art.7º, § 3º c/c £ 7º da LC nº 168/2013, que teve sua redação alterada pelo art. 6º da LC 25 

225/2017. Diante das justificativas apresentadas, conforme descrição acima, os membros Claudia 26 

e Henrique constataram que não se tratou de justificativas e sim citação de legislação e no dia 27 

26/10/2020 chamaram por meio do whatsap uma votação dos membros da Executiva para 28 

autorização ou não da realização da referida Extraordinária. No dia 26/10/2020, os membros da 29 

Executiva apresentaram as justificativas de forma individual pelo Whatsap, sendo estas:  30 

Claudia Prudente: a justificativa se baseou no fato do COMUS não ter sido informado previamente 31 

e por se tratar de assuntos importantes e datados do ano de 2019.  32 

Henrique Cardoso votou contrário a realização da referida reunião considerando que a justificativa 33 

apresentada, não se trata de justificativa e sim de uma citação de legislação, sem que os motivos 34 

fossem apresentados, ainda considerou a brevidade de uma reunião extraordinária requerida em 35 

detrimento do cumprimento de prazos, sem que houvesses explicação para o não cumprimento 36 

desses. E com relação ao SISPACTO, este poderá ser apreciado em ordinária.  37 

Viviane Moura votou pela apresentação na próxima ordinária desde que não houvesse prejuízos 38 

para o andamento das ações da saúde.  39 

Paulo Henrique manifestou seu voto favorável para a realização da Reunião Extraordinária 40 

Concluindo, pela maioria de voto, a Secretaria Executiva não autorizou a realização da 41 

solicitação da SESAU (3x1), sendo 1 voto do membro Paulo Henrique pela realização, e 3 votos 42 

contrários a sua realização, conselheiros Viviane Moura, Claudia Prudente e Henrique Cardoso. 43 

Por último solicitaram a Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, que comunicasse a SESAU 44 

verbalmente, até a emissão do ofício a ser assinado no dia 28/10/2020.  45 

Observação: Os registros da votação realizada no dia 26/10/2020 foram efetuados pelo aplicativo 46 

Whatsap e serão impressos e juntados a esta ata. 47 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 48 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  49 

São Sebastião, 26 de outubro de 2020. 50 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 51 
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Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Viviane Moura Snodgrass   

Paulo Henrique Ribeiro Santana  
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