
 
 

ata com executiva 96ª - 18-12-2020 -Extraord -  Of 2502020 – SESAU – solic. Reunião para Apres. PC 2 qd-2020                                                           

Pág. 1 de 5. 

ATA DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 18 de dezembro de 2020 – Sala de Reunião do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1– Ofício 250/2020 – SESAU – solicitação de Agendamento de Reunião para Apresentação da 5 

Prestação de Contas – 2º Quadrimestre, para a pauta para o dia 22/12/2020: Sra. Ana Maria, 6 

administrativo do COMUS, enviou foto do referido ofício, tendo manifestação favorável imediata do 7 

Conselheiro Paulo Henrique, que em seguida solicitou aos demais conselheiros se 8 

manifestassem.  Sr. Henrique se manifestou surpreso com a referida solicitação, pois 9 

disse lembrar que o próximo passo seria o julgamento dos recursos emitidos pelo 10 

Conselheiro Lucas e Fundação de Saúde. Em seguida, citou o trecho da ata da reunião 11 

264ª ordinária do COMUS: “Sr. Paulo Henrique explicou que a votação em pauta é referente a admissibilidade 12 
do recurso e não pela votação das contas e caso os recursos sejam aceitos, agendarão reunião especifica para votação 13 

das contas novamente, objetivando o direito de participação”. Claudia disse que realmente na referida ata 14 

especifica que primeiro farão a apresentação do resultado dos recursos e dependendo do 15 

resultado haverá o agendamento de reunião específica para nova apresentação da 16 

Prestação de Contas – 2º Quadrimestre/2020C do segundo quadrimestre, nesta ordem. 17 

Disse que deve ter havido um equívoco na ordem da s reuniões. Sra. Ana Maria, informou 18 

que recebeu a minuta revisada do Termo de Convênio entre a Irmandade e 19 

Municipalidade e perguntou se poderia enviar aos Conselheiros para ciência. Aproveitou 20 

para lembrar os membros da Executiva sobre a solicitação da SESAU para agendamento 21 

da reunião também para o dia 22/12/20 às 14 horas, por meio do ofício 250/2020 – 22 

SESAU. Salientou que o referido ofício não teve retorno do COMUS sobre a concessão ou 23 

não da referida solicitação. Sr. Paulo Henrique informou que na última reunião ficou 24 

acordado entre todos os presentes, que caso houvesse um entendimento sobre o 25 

convênio seriam colocadas as duas matérias em pauta no dia 22/12/20. Em seguida 26 

perguntou ao Sr. Henrique e Viviane para que confirmassem sua informação.  Sra. 27 

Claudia disse que foi explicado, segundo a ata, que primeiro tinha que fazer a reunião do 28 

recurso e dependendo do resultado, então marcariam a reunião para apresentação da 29 

prestação de contas. Sr. Paulo Henrique sugeriu que se colocassem os dois recursos em 30 

votação no dia 22 e caso fossem aprovados, agendariam a reunião.  Sra. Claudia não 31 

concordou e disse que reunião extraordinária teria que ter pauta específica e que o 32 

recurso seria discutido em plenária. Sr. Paulo Henrique disse que os casos omissos são 33 

resolvidos pela Secretaria Executiva, na última reunião inclusive esclareceram essa 34 

questão para todos os presentes. Porém, considerou que se a maioria dos membros da 35 

Secretaria Executiva assim definir. Sra. Claudia disse que os casos omissos são 36 

resolvidos pela plenária e não pela executiva. Sr. Henrique perguntou se a plenária havia 37 

deliberado assim e se constava na ata. Sra. Claudia respondeu que não, disse que houve 38 

deliberação pela prestação de contas e convênio, porém a prestação de contas não está 39 

omissa ao regimento, art. 24 §1º). Disse que na pauta da reunião ordinária cita o referido 40 

recurso e que será marcada uma reunião específica. Sra. Ana Maria perguntou se 41 

poderia enviar a nova minuta do Termo de Convênio e se poderia confirmar a data de 42 

apresentação para o dia 22/12/20, enquanto definiam as outras questões. Sra. Claudia 43 

respondeu que por ela tudo bem. Considerou que as outras questões estavam em ata e 44 

então acreditava que não havia muito a discutir. Sr. Paulo Henrique lembrou que no dia 45 

17/12/20 solicitou a Sra. Claudia resposta ao ofício 250/2020 – SESAU e que a resposta 46 

foi sim, pois estaria pela manhã na sede do COMUS. Disse que a Sra. Claudia solicitou 47 
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manifestação dos demais componentes da Executiva. Sra. Ana Maria perguntou qual 48 

seria a modalidade da reunião extraordinária, a ser realizada no dia 22/12/2020, 49 

presencial ou online, e o horário. Sra. Claudia confirmou o horário de 14 horas, pois 50 

segundo a nova resolução, a questão de ser on line e/ou presencial dependeria da 51 

resposta dos outros conselheiros. Considerou que a última realização de reunião pelo 52 

facebook foi muito boa e em seguida sugeriu que adotasse o mesmo sistema. Em 53 

seguida, perguntou como estava a Internet da SESAU. Sra. Ana Maria informou que 54 

voltou a funcionar. Sr. Henrique argumentou que se a reunião solicitada para o dia 55 

22/12/2020 não foi deliberado pela plenária e registrado em ata, seria contrário a sua 56 

realização, para se tratar de dois temas na mesma reunião. Ainda sobre a solicitação da 57 

SESAU, disse que sua decisão é pelo julgamento dos dois recursos antes da 58 

apresentação da Prestação de Contas – 2º Quadrimestre/2020, pois crê que esta situação 59 

é contrária a LC 141/12. Disse que o Google meet é mais estável que o facebook, porém o 60 

facebook teria maior alcance, mesmo considerando sua instabilidade, pois crê que ainda 61 

seja a ferramenta mais adequada para o momento. Sra. Claudia concordou.  Em seguida, 62 

sugeriu aguardar o posicionamento da conselheira Viviane para responder o ofício no dia 63 

seguinte. Sr. Paulo Henrique concordou e disse que no seu entendimento votaram pela 64 

admissibilidade dos recursos e que a partir deste momento teriam que votá-los para nova 65 

apresentação, em seguida perguntou qual seria a opinião do conselheiro Henrique. Sr. 66 

Henrique citou o art. 41 do Regimento Interno do COMUS, “Os Conselhos de Saúde, no âmbito de 67 
suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e 68 
financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei 69 
Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e 70 
encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as 71 

medidas corretivas necessárias”. Disse que o prazo naturalmente não comportaria a extensão. 72 

Disse entender que isso só seria possível se houvesse vício insanável na avaliação pelo 73 

COMUS. Sendo assim, mesmo sendo aceito o recurso, mas se este não sustentar vício 74 

insanável, o ato pode ser convalidado. Dito isso, disse entender que é pertinente a análise 75 

do mérito dos recursos, caso esses não sejam respondidos no contraditório a ser 76 

manifestado pelos recorridos. E caso fique comprovado vício insanável, obviamente a 77 

prestação de contas seria, em tese, analisada. Portanto, disse que no seu entendimento 78 

existem etapas delimitadas pela legislação vigente, de forma complementar e subsidiária, 79 

que legitime uma avaliação extemporânea. Sra. Viviane se desculpou pela demora em se 80 

manifestar, pois estava na UPA, com mal estar e sob efeito de medicação. Disse que o 81 

que o grupo decidisse, acompanharia. Sra. Ana Maria disponibilizou o trecho da chamada 82 

que enviou por e-mail aos conselheiros, “Para reunião do dia 22/12/20 Horário: às 14h, plataforma 83 
Facebook, presencial( conselheiros titulares ou suplentes votantes) e população com participação exclusivamente 84 

online. Pauta: Apresentação do Termo de Convênio Irmandade e Município. Perguntou se todos estariam de 85 

acordo. Em seguida esclareceu a Conselheira Viviane que a reunião extraordinária seria 86 

para a apresentação do Convênio entre a Irmandade e Municipalidade e que a reunião pra 87 

a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2020 estava na dependência do julgamento 88 

dos recursos ainda em discussão da Executiva. Disse que o ofício 250/2020 – SESAU terá 89 

resposta negativa para apresentação no dia 22/12/2020, pois este item de pauta 90 

dependerá do resultado da aprovação ou não dos recursos e que, caso tivesse entendido 91 

errado a Executiva poderia corrigi-la. Sra. Viviane  se deu por satisfeita com a explicação 92 

e perguntou se a reunião poderia ser às 15 horas e em seguida disse que tinha dúvidas, 93 

quanto à decisão, pois  em sua lembrança a plenária havia concordado em fazer tudo no 94 
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mesmo dia 22/12/2020. Disse que se estivesse errada, concordaria com o que for correto, 95 

desde que não prejudicasse o andamento dos trabalhos envolvidos da SESAU e do 96 

COMUS. Sra. Ana Maria explicou que a nova resolução do COMUS determina que toda 97 

reunião extraordinária teria início às 14 horas. Sr. Paulo Henrique concordou com a 98 

conselheira Viviane com o seu comentário mencionado acima. Disse que esse tinha sido 99 

seu entendimento e disse que perguntou se todos concordavam e ninguém se manifestou 100 

contrariamente. Sra. Viviane disse que estava presente, lembrava e que também 101 

concordou, porém só não lembrava se a resolução era só para alterar para as 14h00minhs  102 

ou somente para prestação de contas ou para qualquer outra reunião extraordinária. 103 

Agradeceu o esclarecimento. Sr. Paulo Henrique disse que será colocado como item de 104 

pauta somente o convênio. Em seguida, sugeriu respondera a Secretaria de Saúde com 105 

informações de nova data para apresentação e votação dos recursos. Sra. Viviane 106 

concordou. Sra. Ana Maria perguntou novamente se poderia publicar no e-mail dos 107 

conselheiros sobre a apresentação do Termo de convênio, disse que tinha prazo para 108 

publicação. Sra. Claudia disse que achava melhor responder o ofício para depois 109 

agendarem a data para os recursos. Sugeriu até uma reunião extraordinária da executiva. 110 

E em seguida, solicitou manifestação dos demais membros com relação ao 111 

questionamento da Sra. Ana Maria. Sra. Viviane respondeu que sim. Sr. Henrique 112 

perguntou se os recursos foram enviados para todos os conselheiros se manifestarem. 113 

Sra. Claudia respondeu que não. Claudia.  Sr. Henrique perguntou se foi estipulado um 114 

prazo para resposta dos conselheiros. Sra. Claudia que ela saiba, não. Sr. Henrique 115 

argumentou que a reunião para votação de recursos somente seria válida após as 116 

referidas etapas, já citada anteriormente. Sra. Claudia disse que por isso sugeriu que 117 

apenas fosse respondido o ofício referente a solicitação de reunião para apresentação da 118 

Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2020, para depois agendar nova data. Sr. 119 

Henrique considerou que a data da reunião então ficará condicionada ao prazo para 120 

manifestações por escrito. Sra. Claudia concordou e disse que daí sim dará um prazo 121 

para as manifestações e futuramente agendarão uma data para realização da reunião. Em 122 

seguida, solicitou posicionamento dos demais membros para poder assinar o ofício em 123 

resposta ao ofício da SESAU. Sr. Henrique reforçou seu posicionamento em sua 124 

postagem anterior, sendo o mesmo citado pela Sra. Claudia. Em seguida, questionou os 125 

demais conselheiros. Sr. Paulo Henrique disse que pelo que entendeu todos já 126 

colocaram seu posicionamento. Sra. Viviane disse que sim, que já se manifestou.  Sra. 127 

Claudia concluiu que depois acertarão a data dos recursos e, nesse momento, 128 

responderá ao ofício da SESAU, com a justificativa de tudo o que foi conversado com a 129 

Secretaria Executiva. Sr. Paulo Henrique disse ok, se essa foi a decisão da Sra. Claudia. 130 

Sra. Claudia salientou que esta não foi sua decisão, disse que não estava entendendo 131 

mais nada. Em seguida, solicitou ao Sr. Paulo Henrique que fosse mais claro. Sr. Paulo 132 

Henrique explicou discorreu sobre as pautas, com relação ao Termo de Convenio, disse 133 

que ele já havia sido adiado por unanimidade na ultima reunião extraordinária, e que 134 

tinham acordado em plenária que ele seria apresentado junto com a prestação de contas 135 

do 2º Quadrimestre/2020. Disse que o Conselheiro Henrique tinha consultado o 136 

Regimento Interno e este permitia a apresentação de dois itens de pauta numa reunião 137 

extraordinária. Sr. Henrique explicou que colocou sobre o regimento, eu perguntei a todos 138 

os presentes se eles concordavam em colocar os dois itens na extraordinária do dia 139 

22/12/2020, ficando acordado que se viesse uma pauta enxuta, uma vez que o convênio 140 
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estivesse de comum acordo com a Irmandade, então não teria necessidade de ter uma 141 

reunião tão extensa, daria para fazer avaliação dos dois itens na reunião. Todos 142 

concordaram ninguém se manifestou contrario a isso. Após a reunião efetuamos 143 

questionamentos no grupo, foi quando a Sra. Claudia disse que não daria para colocar os 144 

dois itens, porém eu e a conselheira Viviane só colocamos a nossa posição diante do que 145 

ouvimos e foi aprovado em plenária. Por isso falei que era a sua posição. Pelo que eu 146 

entendi, a minha posição e da Viviane era favorável a inserir os dois itens na pauta, a 147 

votação do recurso e a questão do convênio. Disse que se entendeu de forma 148 

equivocada, gostaria que a Sra. Viviane também esclarecesse o seu posicionamento. Sra. 149 

Claudia disse que entendeu a questão das duas pautas que foram acordadas, porém 150 

quanto a os recursos disse que não foi cogitado no dia em questão. Explicou que os 151 

recursos precisam ser enviados aos conselheiros, para que tenham ciência do conteúdo e 152 

possam fazer os questionamentos e posicionamentos. Com relação às reuniões 153 

extraordinárias, com exceção das específicas para apresentação da prestação de contas, 154 

que têm duração de 3h, terão duração de duas horas, podendo ser prorrogada por mais 155 

uma hora. Disse não ser viável. Sr. Paulo Henrique disse que por isso que repetiu que 156 

esta é a sua posição. Sra. Claudia salientou que não foi a sua opinião e sim a do 157 

conselheiro Henrique também. Considerou estarem num empasse, disse que o 158 

conselheiro Henrique foi bem detalhista na explicação acima. Sr. Henrique disse lembrar 159 

perfeitamente na plenária quando alertou da não possibilidade de dois itens na mesma 160 

pauta, inclusive foi sendo defendida pela própria Secretária de Saúde, Ana Soares o meu 161 

posicionamento, pois o Regimento Interno cita especifico e não específicos e também 162 

disser que não está no plural, então tão somente um item. Quanto à omissão, disse que 163 

estava se referindo a possibilidade de suspender aquela reunião e marcar uma nova a 164 

partir do novo termo de convênio. Salientou que este foi o seu posicionamento. Sr. Paulo 165 

Henrique disse que ontem fez uma solicitação a Sra. Claudia, sendo informado que daria 166 

a resposta pela manhã no dia de hoje, porém disse que esperou o dia inteiro e não teve 167 

resposta. Em seguida considerou o posicionamento do Sr. Henrique e perguntou quem 168 

enviará os recursos aos conselheiros se manifestarem e quando será enviado, porque 169 

desde aquela primeira reunião da secretaria executiva que ele pergunta sobre este tema, 170 

que a Sra. Claudia disse que levaria este assunto para ciência do Conselho. Citou que a 171 

reunião do Conselho, a qual foram votados os recursos, a Sra. Claudia não estava 172 

presente, sendo este o momento em que foi votada a admissibilidade dos recursos. Disse 173 

entender que a Sra. Claudia já deveria ter enviado os recursos para ciência dos 174 

conselheiros. Disse não ter visto qualquer iniciativa para o referido envio aos conselheiros, 175 

disse todos questionam, Sra. Ana Maria perguntou, os membros da Executiva 176 

questionaram, ele questionou e não tem resposta.  Então considerou que é a posição da 177 

presidente.  Disse que todos colocam a sua posição, porém a opinião que prevalece é a 178 

da Sra. Claudia. Sra. Viviane disse que já se manifestou, disse que entendeu, porém 179 

sugeriu que se a reunião for só a pauta do convênio aí não existe a necessidade de ser às 180 

14:00h. Desculpou-se, porém disse que é melhor esclarecer ara não pairar dúvidas. Com 181 

relação à decisão, disse lembra que a plenária havia concordado em fazer tudo no mesmo 182 

dia, mas se estiver errado eu concordo com o que for correto sem que prejudique o 183 

andamento dos trabalhos envolvidos da SESAU e do COMUSS. Sra. Claudia disse que 184 

entendeu. Sr. Paulo Henrique perguntou que quando enviarão os recursos para os 185 

conselheiros. Sra. Claudia considerou que os quatro membros foram a Secretaria 186 
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Executiva, todos podem fazer pedidos, encaminhamentos, discutir assuntos, então a 187 

responsabilidade não é só dela e sim de todos. Disse ao Conselheiro Paulo Henrique que 188 

do mesmo modo que ele conduziu a reunião, também poderia ter assinado as resoluções 189 

e emitido os encaminhamentos. Salientou que ficou amanhã inteira no COMUS e que 190 

falou no dia anterior que aguardava a manifestação dos membros da Executiva. E foi o 191 

que fez. Sr. Paulo Henrique solicitou a Sra. Ana Maria a gentileza de encaminhar os 192 

recursos para os e-mails de todos os conselheiros. Sra. Claudia disse que os recursos 193 

poderão ser enviados pela Sra. Ana Maria, porém terão que agendar uma data para as 194 

manifestações dos conselheiros e marcar a data para a apresentação. Sr. Henrique 195 

sugeriu marcar um prazo para manifestação, pois aqueles que assim desejarem, disse 196 

entender que deva haver esse termo para marcar a próxima reunião que tratará da 197 

votação dos recursos quanto ao mérito. Sr. Paulo Henrique deixou a seguinte redação 198 

como sugestão: “senhores conselheiros seguem os recursos que foram admitidos pelo Conselho na reunião 199 
ordinária de número 264ª, realizada em 10/11/2020, fica concedido prazo de tantos dias para manifestação, após esse 200 

prazo agendaremos a reunião para votação dos recursos”. Sr. Henrique salientou que somente "para 201 

aqueles que assim desejarem".  Sra. Claudia disse que enviará a resposta ao ofício da 202 

SESAU e tratarão com calma sobre a questão dos recursos. Sr. Paulo Henrique chamou 203 

a atenção da Sra. Claudia para a questão de como ela não aceita sugestões, pois acabou 204 

de dar uma sugestão, sendo aceita pelo conselheiro Henrique e pela Sra. Claudia não. 205 

Sra. Claudia disse que o conselheiro Paulo Henrique estaria equivocado, pois ela mesma 206 

concordou com ele no trecho acima. Disse que não entendeu a que se referiu. Salientou 207 

que estava tentando responder à SESAU desde as 11 horas da manha. Disse que a 208 

questão se resume em convicções divergentes, sendo ela e o conselheiro Henrique de 209 

acordo para não marcar o recurso junto com a reunião do convênio, sendo o primeiro 210 

motivo pelo fato de não ter sido cogitado em plenária e segundo pelo posicionamento da 211 

conselheira Viviane, ao dizer que não havia certeza do que tinha entendido. Quanto aos 212 

recursos, disse que tem que acordar o prazo. Sugeriu que o assunto seja resolvido pela 213 

Executiva e posteriormente o envio para Sra. Ana Maria disponibilizar aos conselheiros, 214 

com o texto sugerido pelo Sr. Paulo Henrique. Sr. Paulo Henrique perguntou em qual 215 

data será enviado. Sra. Claudia respondeu que pode ser hoje, porém com fixação de um 216 

prazo razoável, com a data da reunião para tratar do assunto. Sr. Paulo Henrique disse 217 

que sua sugestão é para que seja enviado hoje com prazo de 15 dias para manifestações 218 

de quem assim desejar. Passando esse prazo então comunicaremos a data. Sra. Claudia 219 

concordou. Em seguida, solicitou observar as datas das reuniões pré fixadas. Sr. 220 

Henrique Concordou com o prazo, porém improrrogável. Sra. Ana Maria disse que 221 

enviará aos conselheiros os referidos recursos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 222 

presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por Claudia 223 

Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 18 de dezembro de 2020. 224 
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