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ATA DA 95ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 01 de dezembro de 2020 – Sala de Reunião do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1– Proposição da Pauta da 265ª Reunião Ordinária do COMUS, a ser realizada no dia 5 

01/12/2020: Sra. Cláudia deu início à reunião disponibilizando os documentos tramitados no 6 

período, sendo estes: 7 

Ofícios Expedidos: Of. 253/2020 – COMUS – a SESAU-sobre informações acercado requerimento pastor 8 

Elias, Of. 254/2020 – COMUS – a FSPSS – sobre fornecimento dos dados do conselheiro Mônico para 9 

compor Conselho Fiscal da FSPSS, Of. 255/2020 – COMUS – ao Departamento de Planejamento em 10 

Saúde - DEPLAN – solicita justificativas das metas não realizadas e realizadas parcialmente, Of. 256/2020 - 11 

COMUS – ao Ministério Público – sobre Requerimento 307/2020 – Vereador Elias sobre questionamentos 12 

sobre a 164ª Reunião Extraordinária, Of. 257/2020 – COMUS – à SESAU – solicitação de informações 13 

sobre a AUDISUS; Of. 258/2020 – COMUS – a SESAU – solicita informações sobre CEMIN; Of. 259/2020 – 14 

COMUS – a ECORAD – convida Dr. Edson Cardin para esclarecimentos com relação a processo de 15 

Auditoria Municipal, Of. 260/2020 – COMUS – a SESAU – sobre exoneração em massa pelo prefeito depois 16 

da eleição; Of. 261/2020 – COMUS – a Entidade Sintrasaúde – ausências às reuniões do COMUS, Of. 17 

262/2020 – COMUS – a SESAU – reitera ofício 168/2020 referente ao CEMIN, Of. 263/2020 – COMUS – a 18 

SESAU – solicitação de informações sobre a localização do patrimônio dos bens adquiridos durante 19 

pandemia COVID-19; Of. 264/2020 – COMUS – a SESAU – solicitação de informações acerca da 20 

territorialização da Unidade Canto do Mar, Enseada I e enseada II; Of. 265/2020 – COMUS – a SESAU – 21 

solicita informações acerca da Unidade CAPS Ad e da UBS Canto do Mar; Of. 266/2020 – COMUS – a 22 

SESAU – solicita informações acerca dos empenhos em nome da servidora da FSPSS: Giuliana Zen  23 

Petisco Del Porto; Of. 267/2020 – a SESAU – solicita esclarecimentos sobre valores das despesas, 24 

empenhos liquidados de outubro/2020; Ofício 268/2020 – COMUS – Solicitação de documentos citados 25 

pela Secretária de Saúde em plenária 264ª Ordinária, Ofício 269/2020 – solicitação de documentos 26 

citados pelo Dr. Paulo Guimarães em plenária 264ª Ordinária, Of. 270/2020 – COMUS – solicitação de 27 

justificativas às recomendações contidas na Recomendação 08, de 06 de dezembro de 2017, Of. 271/2020 28 

– COMUS – ao Gabinete - encaminha decretos de composição do COMUS, Of. 272/2020 – COMUS – A 29 

SESAU – ref. Ausências Paulo Guimarães na Com. Regimento, Of. 273/2020 – COMUS – À PJSS – ref. 30 

Portaria substituição Secretária. Equipamentos Cedidos ao COMUS pela SESAU: Nota Fiscal referente 1 31 

Aparelho de Telefone sem fio, datada de 16/11/2020. Ofícios Recebidos: Of. 216/2020 – SESAU-GS – em 32 

resposta ao ofício 135/2019 – recomendação para preenchimento de notas fiscais; Of. 220/2020 – SESAU-33 

GS – em resposta ao ofício 084/2020 – COMUS – Processos de compra de todos os produtos, serviços e 34 

pessoal contratado para o Hospital de Campanha de Boiçucanga, Of. 221/2020 – SESAU-GS – em 35 

resposta ao ofício 085/2020 – COMUS - Processos de compra de todos os produtos, serviços e pessoal 36 

contratado para o Hospital de Campanha do TEBAR, Of. 170/2020 – DM-HCSS – em resposta ao ofício 37 

251/2020 – COMUS – sobre CREMESP; Of. 172/2020 – DM-HCSS – em resposta ao ofício 201/2020 – 38 

COMUS – solicitação de prazo de 15 dias, Of. 591/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 137/2019 – 39 

COMUS – roteiro prestação de contas; Of. 81/2020 – DEPLAN-SESAU-  em reposta ao ofício 129/2019 – 40 

COMUS sobre processo 12.115/2017 – Empresa ECORAD, Of. 030/2020 – DESES-SESAU – em resposta 41 

ao ofício 229/2020 – COMUS – sobre o CEMIN e falta de infectologista, Of. 031/2020 – DESES-SESAU – 42 

em resposta ao ofício 230/2020 – COMUS – sobre informações cerca dos empenho descriminados no ofício 43 

em tela; Of. 024/2020 – IDEFES – indicação da Sra. Tayná Cruz Souza de Araújo em substituição a Moisés 44 

Figueiredo, Of. 005/2020 – UNIBAIRROS – indicação de Lourival Siqueira dos Santos em substituição a 45 

Mônico Santos Silva; . 00034/2020 – SESAU-DESES – em resposta ao ofício 263/2020 – COMUS – sobre 46 

solicitação de localização e patrimônio de bens adquiridos conforme descrito no referido ofício, Of. 174/2020 47 

– ADM-HCSS – em resposta ao ofício 250/2020 – COMUS – Relação de médicos contratados no Hospital, 48 

Of. 176/2020 – ADM-HCSS em resposta ao ofício 042/2020 – COMUS – sobre NIPONET, Of. 231/2020 – 49 

SESAU – em resposta ao ofício 262/2020 – COMUS – sobre envio de Relatório de Obras das unidades de 50 

saúde, Of. 015/2020 – SESAU-DESES/DCC – Solicitação de pauta pra 265ª Reunião Ordinária do COMUS, 51 

Of. 0938/2020 – MP-SP – sobre o ofício 246/2020 – COMUS – acerca da portaria referente assunção cargo 52 

Secretária de Saúde, Ofício 236/2020 – SESAU – em resposta ao Ofício 267/2020 COMUS, Ofício 53 

042/2020 – DESES – em resposta ao Ofício 258/2020 COMUS, Ofício 226/2020 – Câmara – requerimento 54 

Pastor Elias, Ofício 237/2020 – SESAU – em resposta ao Ofício 214/2020 COMUS, Of. 241/2020 - SESAU 55 
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– esclarecimento sobre a anotação não a contento da COFIN, Ofício 631/2020 – FSPSS – em resposta aos 56 

Ofícios 136 e 166/2020 COMUS, Of. 243/2020 – SESAU – em resposta ao Ofício 268/2020 COMUS. 57 

Documento Denúncia emitido pelo Servidor Eric Parise, Documento Denúncia emitido pelo servidor 58 

Rogério Sampaio, Of. 246/2020 SESAU – em resposta ao ofício 264/2020 – COMUS – territorialização.  59 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada 25/11/2020 – PC do Hospital – 60 

competência outubro/2020, Datada de 25/11/2020 – Prestação de Contas – HCSS – CODIVD-19 – 61 

competência outubro/2020, Datada de 25/112020 – Prestação de Contas da Fundação de Saúde-62 

competência outubro/2020; Datada de 30/11/2020 – Razão Banco Caixa – competência outubro/2020, 63 

Resoluções do COMUS: nº 049/2020 – COMUS – Programação Anual de Gestão – PAS 2018 Retificada,  64 

Resolução nº 050/2020 – COMUS – SISPACTO – 2018, Resolução nº 051/2020 – COMUS – indicação 65 

Conselheiro Mônico para Conselho Fiscal da Fundação de Saúde – FSPSS. 66 

Resoluções: 049/2020 – Aprova a programação Anual de Saúde 2018, 050/2020 - Aprova o SISPACTO 67 

2018, 051/2020 – Indicação para o Conselho Fiscal. 68 

Decretos COMUS: 8012/2020 – Inclusão de Miguel Borges, 8013/2020 – Inclusão de André Luis. 69 

E-mails Enviados/Recebidos: Enviado pelo MP – em 17/11/2020 – sobre ofício 256/2020 – COMUS – 70 

Requerimento nº 307/2020 – Vereador Elias.  71 

A Presidente apresentou os itens sugeridos e solicitados como pauta, sendo estes: 72 

1- Apresentação do Conselheiro Lourival indicado pela UNIBAIRROS em substituição ao 73 

conselheiro Mônico; 74 

2- Apresentação da Conselheira Tayná indicada pela IDEFESP em substituição ao 75 

conselheiro Moisés Figueiredo; 76 

1- Apresentação dos Conselheiros Sinara e Décio Galvão da Irmandade Santa Casa 77 

Coração de Jesus, em substituição aos conselheiros Roberto Vicente e Clóvis Calvo; 78 

2- Apresentação das conselheiras Fernanda Moura em substituição à Bruno Santos e 79 

Dilmara O. Abreu em substituição à Marcela Prates representando do segmento 80 

Governo; 81 

3- Votação para o Calendário de Reuniões Ordinárias do COMUS para o ano de 2021; 82 

6- Eleição de um membro para compor o Conselho Fiscal da Fundação em decorrência do 83 

desligamento do Conselheiro Mônico e aguardando confirmação da Conselheira Titular 84 

Solange para saber se continuará. Saliento que o conselheiro interessado deverá 85 

preencher alguns requisitos com relação à referida participação, sendo estes descritos 86 

abaixo: 87 

“Em conformidade com a LC 225/2017, Art. 14 § 1º “Somente podem ser indicados para o 88 

Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em curso de nível 89 

universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo/função em 90 

área financeira e contábil, preferencialmente, de órgão público”. 91 

7- Eleição de membro para Usuários pra Comissão de Finanças – em substituição ao 92 

conselheiro Moises Figueiredo; 93 

8- Eleição Comissão CGU’S em substituição ao conselheiro Mônico; 94 

9- Eleição Conselho Curador em substituição ao conselheiro Moisés Figueiredo; 95 

10- Eleição Comissão Ética em substituição à conselheira Solange Wolf; 96 

Os conselheiros estão de acordo com a pauta sugerida. A Presidente observa que é uma pauta 97 

curta, não devendo ultrapassar os 20 minutos. A seguir discorre brevemente sobre os 98 

documentos recebidos, destacando que o documento referente à AUDISUS será discutido na 99 

COFIN, que contará com a presença do Dr. Edson Cardin da ECORAD. A Presidente fala sobre 100 

a necessidade de os conselheiros saberem o que estão votando, explicar as implicações de suas 101 

escolhas. A Conselheira Viviane pergunta sobre as alterações do Regimento. A Presidente 102 

informou que foi dado prazo até o dia 30 de novembro para os conselheiros enviarem sugestões, 103 

mas nada foi enviado. A Conselheira Viviane lembra a fala do Dr. Paulo Guimarães na última 104 

ordinária, e que não teve nenhuma contestação, mas observa que tem argumentos suficientes 105 

para isso. A Presidente passa para outro documento que requer a interferência do Conselho 106 

quanto a publicidade dos documentos da Fundação de Saúde, que está prejudicada, está 107 
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defasada desde 2018. A Presidente e o Conselheiro Henrique falam sobre a documentação 108 

protocolada no COMUS pelo servidor Eric Parise, e completaram que vão oficiar a Secretaria da 109 

Saúde. A Conselheira Viviane pergunta se é da alçada do COMUS esse assunto. A Presidente 110 

explica que por se tratar de servidor da saúde o COMUS pode e deve interferir, principalmente 111 

devido ao cargo do mesmo (Agente Comunitário de Saúde). O Conselheiro Henrique fala sobre 112 

as implicações jurídicas da situação. Após a Presidente põe em discussão a 264o Reunião 113 

Ordinária. Inicia falando sobre os recursos apresentados pela Fundação de Saúde Pública e o 114 

Conselheiro Lucas. Coloca que ambos se baseiam no Art. 44 do Regimento Interno do COMUS, 115 

que versa sobre recursos apresentados pelo cidadão: Artigo 44 Diante de quaisquer decisões do 116 

COMUS, cabem recursos apresentados por qualquer cidadão desde que subscrito por um terço 117 

dos conselheiros titulares, incluindo pedido de rediscussão do assunto.  A FSPSS não é cidadã, é 118 

parte, entidade representante do Governo. Enumerou todos os quesitos do recurso, restando 119 

comprovado que os mesmos faltaram com a verdade. Referente à publicidade justifica que 120 

houveram problemas técnicos de responsabilidade da Secretaria da Saúde, inclusive foi a pedido 121 

dos representantes do segmento governo que solicitou o adiamento (Bruno, Jacqueline, Ana 122 

Soares). O COMUS concordou com o pedido, e lembra que o adiamento não consta no 123 

Regimento, e que os casos omissos serão resolvidos pela plenária, que foi o que ocorreu; a 124 

plenária votou pelo adiamento. Assim sendo não há o que falar na falta de publicidade, o que 125 

restou comprovado com o quórum superior no dia 30 de setembro. A Presidente coloca que 126 

quanto à contestação do parecer em apartado do Conselheiro Moisés, é um direito dele, como de 127 

todo conselheiro, se manifestar em separado, mas o que prevalece é a decisão da comissão. A 128 

Presidente encerra afirmando que diante disto se manifesta pela rejeição do recurso da 129 

Fundação de Saúde, bem como o Conselheiro Henrique. A seguir a Presidente passou para a 130 

discussão do recurso do Conselheiro Lucas, e ressalta que o mesmo incorreu no mesmo erro que 131 

a FSPSS, usou o Artigo 44, sendo que em se tratando de conselheiro ele deveria pedir matéria. 132 

As suas alegações foram basicamente as mesmas apresentadas pela FSPSS, e já foram todas 133 

respondidas e comprovadas aqui nesta reunião. Ressalta ainda que o Conselheiro Lucas deveria 134 

ter procurado o Conselho e a situação discutida na Comissão de Ética. Enfatiza que os dois 135 

recursos deveriam ter sido enviados à Secretaria Executiva que analisaria e apresentaria as 136 

situações na plenária e os documentos comprobatórios que exoneram o Conselho, no que foi 137 

corroborada pelo Conselheiro Henrique. Ressaltou que foi muito grave a afirmação do 138 

Conselheiro Lucas sobre não ter ciência, temos os prints das justificativas efetuadas pelos 139 

conselheiros por meio do whatsap que comprova isso. A Presidente fala sobre a condução da 140 

reunião, e que os membros da Secretaria Executiva presentes deveriam interferir, mesmo não 141 

presidindo a mesa. Observou que por duas vezes o Conselheiro Douglas se manifestou com 142 

propriedade e não foi sequer considerada a sua fala. Passou a seguir para a fala do Dr. Paulo 143 

Guimarães sobre os ofícios que ele afirmou terem sido respondidos, justificando que não procede 144 

e que toda a comprovação está de posse da COFIN. A Presidente frisou que foram duas 145 

prestações de contas, uma foi invalidada sem que os recursos fossem avaliados 146 

concomitantemente pela Secretaria Executiva e COFIN em curso de uma possível invalidação, e 147 

como disse o Conselheiro Henrique, sem direito da ampla defesa e do contraditório. O COMUS 148 

perde completamente a credibilidade quando seus conselheiros deliberam favoravelmente sobre 149 

algo tão importante sem embasamento nenhum. O Conselheiro Henrique afirma que qualquer 150 

um desses atos teriam direito à revisão, e que os atos podem ser revistos a qualquer tempo; no 151 

entanto nada foi revisto, foi tomada uma decisão intempestiva e arbitrária, sem nenhuma análise 152 

do conteúdo. A Presidente encerrou falando que encaminhará a documentação para 153 

apresentação à plenária em até 48h antes da 265ª Reunião Ordinária, lembrando que sua 154 

intenção é conduzir essa situação da melhor maneira possível, sem maiores danos à Secretaria 155 

da Saúde e ao COMUS. 156 

Ausência Justificada: Paulo Henrique Ribeiro Santana. 157 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 158 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  159 

São Sebastião, 01 de dezembro de 2020. 160 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 161 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Viviane Moura Snodgrass  
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