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ATA DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 05 de janeiro de 2021 – Sala de Reunião do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1– Proposição da Pauta da 266ª Reunião Ordinária do COMUS, a ser realizada no dia 5 

12/01/2021: Sra. Claudia apresentou os documentos tramitados no período para os membros 6 

presentes, sendo estes: Ofícios Expedidos: Of. 274/2020 – COMUS – ao Departamento de Planejamento em 7 
Saúde – DEPLAN – devolução de computador quebrado, Of. 275/2020 – COMUS – indicação de Fernanda Moura para 8 
compor o Conselho Fiscal - FSPSS, Of. 276/2020 – COMUS – indicação de Lourival para compor o Conselho Curador – 9 
FSPSS, Of. 277/2020 – COMUS – resposta ao ofício 250/2020 – SESAU – solicitação de reunião extraordinária para 10 
Apresentação novamente da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2020, Of. 278/2020 – COMUS – a SESAU em 11 
decorrência da denúncia do servidor Éric Parise, Of. 279/2020 – COMUS – reiteração do ofício 250/2020 – COMUS. 12 
Ofícios Recebidos: Of. 179/2020 – HCSS – em resposta ao ofício 201/2020 – COMUS – referente solicitação de 13 
relatório de estoque e consumo de insumo e medicamentos – pandemia COVID-19, Of. 249/2020 – SESAU – em 14 
resposta ao ofício 265/2020 – sobre solicitação de cópia de processo de construção do CAPS AD e UBS Canto do Mar, 15 
Of. 250/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 264/2020 – COMUS – solicitando Reunião Extraordinária do COMUS, 16 
Of. 257/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 278/2020 – COMUS – sobre remoção de servidor efetivo, Of. 256/2020 17 
– SESAU -  em  resposta ao ofício 249/2020 – COMUS – solicitação de Relação de Médicos Concursados, Of. 261/2020 18 
– SESAU – em resposta ao ofício 257/2020 – COMUS – sobre solicitação de portaria composição AUDISUS, Of. 19 
262/2020 – SESAU – sobre resolução 057/2020 – COMUS, Of. 260/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 140/2020 – 20 
COMUS – Sobre Hospital de Boiçucanga. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada 22/12/2020 21 
– Prestação de Contas FSPSS – competência novembro de 2020, datada de 22/12/2020 – Prestação de Contas HCSS 22 
– competência novembro de 2020, datada de 22/12/2020 – Prestação de Contas HCSS – COVID – 19 – competência 23 
novembro de 2020. Resoluções: 052/2020 – COMUS – entrada dos Recursos emitidos pela Fundação e Conselheiro 24 
Lucas Campos,  053/2020 – COMSU – inclusão Danila na Comissão de Finanças, 054/2020 – COMUS – indicação de 25 
Fernanda Moura no Conselho Fiscal da Fundação de Saúde,  055/2020 – COMUS – inclusão de Lourival no Conselho 26 
Curador da Fundação de Saúde, 056/2020 – COMUS – inclusão de Henrique Cardoso na Comissão de Ética, 057/2020 27 
– COMUS – Ad Referendum da Presidente do COMUS Sra. Claudia Prudente, 058/2020 – COMUS – Termo de 28 
Convênio entre a Irmandade e Prefeitura Municipal, 059/2020 COMUS – Calendário de Reuniões do COMUS pra o 29 
Ano de 2021. Decretos COMUS: nº 8024/2020 – inclusão de Tayná Cruz Souza de Araújo e Lourival Siqueira dos 30 
Santos, nº 8025/2020 – inclusão de Sinara Matos da Silva e Décio Moreira Galvão e nº 8026/2020 – inclusão de 31 
Dilmara Oliveira Abreu e Fernanda Moura. Em seguida, informou que a Funcionária do COMUS, Sra. Ana Maria 32 

solicitou desligamento do Conselho, a partir de 01/02/2021. Sra. Ana Maria informou que formalizou o seu 33 

pedido verbal de desligamento do COMUS e que ficará 30 dias de licença prêmio a partir de 34 

01/02/2021 e que quando retornar estará à disposição para quaisquer esclarecimentos que 35 

possam surgir por parte do novo (a) funcionário (a). Salientou que, caso a sua substituição não 36 

tenha se concretizado até o dia do seu afastamento, pedirá a suspensão da referida licença. 37 

Informou que já comunicou a Secretária de Saúde que estará à disposição para apoiar a nova 38 

pessoa que assumirá o Conselho. Sra. Claudia perguntou a Sra. Ana Maria sobre o retorno da 39 

funcionária Téri para o COMUS. Sra. Ana Maria informou que a Sra. Téri está de licença médica e 40 

que desconhece o seu posicionamento oficial quanto a continuar ou não no Conselho. Sugeriu que 41 

a presidente fizesse a pergunta diretamente para a referida funcionária. Sra. Claudia considerou 42 

que independente do afastamento da funcionária Ana Maria, já havia uma informação prévia sobre 43 

a sua aposentadoria iminente. Lembrou que já existe um pedido formal à Secretaria de Saúde 44 

para substituição da servidora desde o ano anterior. Sra. Viviane Moura disse que o COMUS 45 

perderá uma pessoa com uma gama de conhecimento muito amplo sobre a dinâmica de Conselho 46 

de Saúde. Disse entender que o Conselho teve um aumento significativo em sua demanda de 47 

trabalho e o fato de ter ficado sozinha este ano deve ter sido muito complicado e desgastante.  48 

Sra. Claudia corroborou a fala da conselheira Viviane e afirmou que teve dias da Sra. Ana Maria 49 

sair vários dias 19 horas da noite. Lembrou que a Sra. Ana Maria quase nem conseguiu tirar a sua 50 

falta abonada neste fim de ano em decorrência da demanda de trabalho. Sra. Ana Maria afirmou 51 

que é preciso vir sangue novo, que já cumpriu o seu papel e sairá com muito contentamento de ter 52 

realizado um excelente trabalho, regado a muito respeito e amor. Sra. Viviane considerou que tem 53 

certeza que a pessoa que entrar em seu lugar, caso a Tereza não retorne, necessitará de muita 54 

ajuda no início, pois o serviço executado no COMUS não se aprende do dia para noite. Lembrou 55 
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que está no COMUS desde 2002 e já estava presente quando da chegada da Sra. Ana Maria em 56 

2008. Disse que todo dia é dia de aprendizado e que até hoje está aprendendo. Sra. Claudia 57 

afirmou que tudo o que aprendeu neste Conselho teve muita participação da Ana e da Téri. Disse 58 

que não sabia quase nada e elas tiveram muita paciência para ensiná-la. Sra. Ana Maria 59 

considerou que a pandemia COVID-19 contribuiu muito para o aumento da demanda de trabalho. 60 

Lembrou que em anos anteriores o arquivo do COMUS se resumia em uma caixa box e 61 

atualmente só a Comissão de Finanças reúne de três a quatro caixas somente em um 62 

quadrimestre trabalhado. Sra. Viviane observou que a demanda de trabalho aumentou também 63 

em decorrência da sistemática de organização de trabalho implantada pela funcionária Ana Maria, 64 

pois esta ajuda o trabalho a fluir de maneira mais fácil. Sra. Ana Maria esclareceu que 65 

desenvolveu um sistema de trabalho que facilitasse o seu trabalho e o de todos os conselheiros e 66 

que as auditorias do Estado também contribuíram para que a referida sistemática fosse 67 

implantada, pois atualmente digitaliza todos os documentos do COMUS, inclusive os Instrumentos 68 

de Gestão da Secretaria de Saúde. Salientou que o ano de 2020 foi um ano de trabalho exaustivo, 69 

pois ficou muitos meses sozinha, administrando uma demanda absurda de trabalho, o que a levou 70 

ao estresse físico e mental. Disse que está muito cansada, que em dezembro elaborou 7 atas, 71 

sendo três delas extraordinárias e ordinárias do COMUS, Secretaria Executiva e Comissão de 72 

Finanças. Afirmou que precisa de um mínimo de descanso, porém se a gestão não providenciar 73 

uma pessoa para substitui-la, não deixará o COMUS, solicitará o adiamento de sua licença prêmio. 74 

Concluiu que as demandas espontâneas do COMUS não são realizadas por falta de recursos 75 

humanos, pois o COMUS não consegue mobilizar seus pares para realização de atividades de 76 

fiscalização da qualidade dos serviços oferecidos pela Saúde do Município, na qual fariam visitas 77 

às unidades de saúde, conversando com os gerentes de unidades, funcionários e, principalmente 78 

com o usuário da unidade. Informou que a intensão sobre a formação dos Conselhos Gestores de 79 

Unidades – CGU’s se arrasta há muitos anos e depende de muito boa vontade de todos os 80 

segmentos. Explicou que os CGU’s quando ativos funcionam como mini Conselhos, pois realizam 81 

reuniões mensais, acolhem queixas, acolhem proposituras dos respectivos segmentos, 82 

minimizando a demanda do gestor de unidade, além de possuírem item de pauta fixo nas reuniões 83 

do COMUS para possíveis discussões. Sra. Claudia citou as várias tentativas de implantação dos 84 

CGU’s de forma regionalizada, implantando, pelo menos uma unidade na Região Costa Norte, 85 

uma Costa Sul e uma no Centro e Topolândia, porém tentativas infrutíferas, pautadas na falta de 86 

conhecimento de alguns gerentes de unidade e outras questões de cunho diverso. Sra. Viviane 87 

considerou que cada bairro tem a sua peculiaridade e dentro delas poderão surgir novos 88 

conselheiros. Em seguida salientou que existe uma grande resistência por parte das pessoas 89 

quando são convidadas para integrarem o COMUS e que é muito difícil motivá-las a serem 90 

voluntárias. Explicou que independente da entidade representada, algumas pessoas aceitam e 91 

nem sabe o que significa ser conselheiro e também não recebe orientação da própria entidade. 92 

Disse acreditar que o CGU’s é um passo para motivar a pessoa a participar, pois vê como um 93 

espaço que o cidadão passa a receber mais informação sobre como funciona a saúde e dinâmica 94 

de cada unidade, disse que sai um pouco da esfera da reclamação. Sra. Claudia disse que uma 95 

das maneiras do usuário entender que a saúde é coletiva e não individual e também para que o 96 

usuário pare de escolher profissionais por questões pessoais. Sra. Viviane considerou que para 97 

um Conselho Gestor de Unidade ser implantado é preciso ter muita conscientização, 98 

principalmente pelo gestor de unidade, disse que é preciso que cada um tenha noção do que será 99 

transmitido para cada comunidade. Sra. Claudia se lembrou das famosas carteiradas efetuadas 100 

pelos representantes usuários dos CGU’S, disse que eles parecem donos da unidade. Sra. 101 

Viviane informou que já participou de reuniões anteriores realizadas para formação dos CGU’S na 102 

região da Costa Sul e que faziam orientações a população sobre vários aspectos, inclusive com 103 

relação à postura como representante do CGU’s. Sra. Ana Maria afirmou que o gerente da 104 

unidade conhece muito bem o perfil dos candidatos usuários que se apresentam para participar, 105 
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contribuindo na seleção mais adequada de quem representará de forma correta a respectiva 106 

unidade de saúde. Sr. Paulo Henrique disse que às vezes é o candidato inadequado que ganha a 107 

representatividade, pois o que manda é o voto e não a qualidade. Disse que justo o mais 108 

participativo e com perfil adequado não aceita representar o referido segmento. Disse que 109 

vivenciou essa situação com os pais no Conselho Municipal de Educação. Sra. Viviane sugeriu 110 

que o COMUS tivesse carro próprio para atender a sua demanda. Sra. Claudia disse que o 111 

COMUS tem verba própria. Sr. Paulo Henrique disse que essa é uma questão que esbarra na 112 

disponibilidade de motorista. Disse que o mais viável seria o agendamento junto à Secretaria de 113 

Saúde para atendimento da demanda do COMUS. Sra. Viviane disse que é exatamente isso a 114 

que se referiu. Sra. Ana Maria disse que Caraguatatuba tem conselho gestor implantado até 115 

mesmo no âmbito hospitalar e na maioria das unidades de saúde. Em seguida sugeriu uma visita 116 

ao Município vizinho para conhecer quais foram as facilidades e dificuldades encontras durante a 117 

implantação dos CGU’s. Sugeriu ainda que conste no Regimento Interno do COMUS a 118 

obrigatoriedade de participação dos conselheiros às Comissões Internas do COMUS, pelo menos 119 

uma por conselheiro, independente de ser titular ou suplente. Disse que os membros suplentes 120 

assumem uma posição muito distante das atividades do COMUS e quase nunca participam ou se 121 

integram de suas atribuições. Sra. Claudia informou que no Conselho Estadual a participação em 122 

uma comissão é compulsória e facultativa para de uma. Em seguida, manifestou o desejo de se 123 

desligar da Comissão de Finanças, disse que não deseja mais participar de uma comissão que 124 

exige horas de trabalho para posteriormente ser contestada sem a mínima consideração. Disse 125 

que existem situações que lhe tiram o sono. Sra. Viviane disse que também não tem tanto tempo 126 

disponível para doar aos trabalhos do COMUS, disse que muitas vezes também já sacrificou suas 127 

necessidades pessoais em prol do COMUS. Sra. Claudia disse que pelo menos a Sra. Viviane 128 

participa de comissões enquanto que alguns conselheiros não participam de nada e durante as 129 

reuniões só sabem criticar o trabalho realizado. Sra. Viviane considerou que o pessoal que 130 

representa o segmento Governo é indicado e determinado a cumprir o compromisso assumido, já 131 

os representantes voluntários precisam de motivação. Sra. Claudia salientou que está muito 132 

cansada, pois a Comissão de Finanças absorve demais o conselheiro e que a COFIN necessita de 133 

pelo menos um conselheiro com competência jurídica em decorrência da análise de documentos 134 

específicos. Sra. Viviane falou hipoteticamente se existia algum conselheiro do segmento usuário 135 

disposto a participar. Em seguida sugeriu um planejamento para implantação dos CGU’s. Sra. 136 

Claudia salientou que não é fácil, que inúmeras vezes agendou reuniões especificas para 137 

desenvolvimento deste tema e os demais integrantes não compareciam à reunião. Sra. Ana Maria 138 

informou que foram inúmeras tentativas para implantação dos CGU’S, em seguida elencou alguns 139 

motivos responsáveis pelo adiamento da referida implantação: “mudança no modelo de gestão, 140 

implantação da Fundação de saúde, pandemia”, e muitos outros motivos que não permearam a 141 

sua memória no momento. Sra. Claudia citou o caso ocorrido anteriormente na unidade de saúde 142 

do Centro, na qual a médica não demonstrou a mínima vontade para implantação do CGU’s, em 143 

seguida perguntou se a implantação era facultativa. Sr. Paulo Henrique explicou que uma política 144 

de saúde tem que abranger todas as unidades de saúde para o processo de inscrição, agora se 145 

todas irão aderir, disse que é outro momento. Sra. Claudia informou que anteriormente, a princípio 146 

a intenção era montar unidades pilotos, Costa Sul, Costa Norte, Centro e Topo. Sra. Ana Maria 147 

afirmou que as pessoas que não acreditam no sucesso da implantação dos CGU’S manifestam 148 

desinteresse por puro desconhecimento, pois se elas soubessem o quanto facilitaria a sua gestão 149 

dentro de uma unidade de saúde, com certeza não recusariam. Por último, disse que as pessoas 150 

que estarão na linha de frente das reuniões junto às unidades de saúde devem demonstrar, em 151 

primeiro plano, satisfação em sua apresentação, pois não se trata de propaganda enganosa, ou a 152 

pessoa acredita no que está orientando ou nunca dará certo.  Sra. Viviane se lembrou do tempo 153 

que fazia visitas às unidades com Dra. Mamy e que ela, Dr. Aldo, Dra. Bete e Dr. Léo são 154 

pioneiros na área da saúde na Costa Sul e que eles são muito queridos até os dias atuais. Sr. 155 
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Paulo Henrique informou que o único que ainda não se aposentou dos médicos citados pela Sra. 156 

Viviane é o Dr. Léo e que ele bate record no número de consultas (650 ao mês) quando 157 

comparado a outros médicos. Na sequência, Sra. Viviane comentou que o protocolo de 158 

atendimento de triagem da Upa do Centro cometeu falhas ao prestar atendimento a sua pessoa, 159 

pois não verificaram a sua pressão arterial, nem verificaram a sua temperatura, disse que passou 160 

mal e procurou a referida unidade de saúde - UPA. Salientou que diferentemente da UPA, na 161 

unidade de Boiçucanga foi atendida pela enfermeira Flávia que cumpriu o protocolo correto de 162 

triagem. Sr. Paulo Henrique disse que muitas vezes perdemos a oportunidade de registrar o caso 163 

na Ouvidoria da Saúde, pois dessa forma abriríamos a oportunidade para o funcionário apresentar 164 

a sua versão e caso esta não fosse convincente, abriríamos uma sindicância e esta sim é 165 

responsável por possível punição. Sra. Viviane informou que foi orientada pela Sra. Ana Maria do  166 

COMUS que essa era a porta de entrada correta. Sra. Claudia explicou que a Ouvidoria não é 167 

punitiva, ela tem o objetivo de acolher as queixas e direcioná-las aos responsáveis para 168 

esclarecimento. Sra. Viviane perguntou ao Sr. Paulo Henrique qual a letra correta para 169 

preenchimento de receita médica. Sr. Paulo Henrique disse que o Sr. Arthur Balut, na época, fez 170 

uma lei determinando que a letra fosse legível, porém a referida redação contemplou um 171 

entendimento de cunho pessoal, pois alguns diziam que entendiam a letra e outros diziam que 172 

não. Disse que por isso é a favor do prontuário digital, na qual o médico é obrigado a digitar no 173 

referido prontuário e que o médico somente baterá seu carimbo e assinará. Disse que já fizeram a 174 

inscrição do Município de São Sebastião - Portaria do Ministério da Saúde para implantação do PE 175 

– Prontuário Eletrônico e que cada unidade receberá a importância de 27 mil reais para normatizar 176 

e implantar o PEC. E que a referida implantação contemplará a troca para equipamentos novos, 177 

estrutura internet com fibra óptica com prazo fixado para sua implantação. Explicou que o 178 

município deverá preencher os 14 requisitos estipulados pelo Governo para manutenção do 179 

recebimento do referido recurso, os quais funcionários, incluindo médicos deverão alimentar o 180 

prontuário eletrônico. Salientou que esta é a condicionante para recebimento do recurso. Disse 181 

que o Ministério da Saúde receberá a informação do atendimento simultaneamente a ele. Sra. 182 

Viviane e Sra. Claudia manifestaram contentamento com o informado. Sr. Claudia perguntou ao 183 

Sr. Paulo Henrique sobre a verba referente aos ACS’s. Sr. Paulo Henrique informou que foi 184 

enviado 136 mil para este fim, porém sugeriu perguntar a Sra. Jacqueline do Fundo Municipal para 185 

informações de dados fidedignos. Disse que o recurso ficou suspenso por conta de determinações 186 

jurídicas das esferas superiores e que utilizaram o recurso para suprir a questão de horas extras 187 

facultativas e que atualmente desconhece o que realmente será realizado. Sra. Claudia perguntou 188 

sobre a existência do projeto de lei especifico par estre fim. Sr. Paulo Henrique explicou que esse 189 

projeto é aplicado em casos específicos, como por exemplo, o pagamento do décimo quarto 190 

salário, neste caso teria que ter aprovação legislativa.  Sra. Claudia informou que anteriormente 191 

tiveram a informação que o Município receberia 750 reais por ACS, porém disse que nunca 192 

receberam nada. Em seguida, Sr. Paulo Henrique explicou a diferença nos valores das horas 193 

extras da Fundação e do Município. Sra. Claudia colocou em pauta o item referente aos 194 

“Recursos emitidos pela Fundação e Conselheiro Lucas” com relação ao pedido de nulidade da 195 

Reunião 164ª Extraordinária do COMUS – PC 2º Quadrimestre/2020, perguntou aos membros a 196 

possibilidade da Secretaria Executiva analisá-los com elaboração de um relatório. Considerou que 197 

esses recursos, no seu entendimento, são documentos muito delicados, pois envolve a co-198 

responsabilidade  de quem os assinou. Disse que a maioria dos que assinaram o documento 199 

estavam presentes a reunião a qual solicitam nulidade. Disse que seria admitir uma posição de 200 

“nós contra nós mesmos”. Sr. Paulo Henrique considerou que esta é a mesma situação quando o 201 

juiz aceita um embargo. Sra. Claudia disse que os mesmo conselheiros que concordaram com 202 

adiamento da reunião 163ª Extraordinária, foram os mesmos que assinaram o recurso, além de 203 

considerar que o Sr. Paulo Henrique e Sra. Viviane fazem parte da Secretaria Executiva, pois não 204 

é Secretaria Executiva sozinha. Disse ainda que alegaram coisas sem fundamentos como é o 205 
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caso da mudança de horário do início de reuniões extraordinárias, horário alterado anteriormente. 206 

Argumentou que todo término de reunião, todos da executiva vão embora e ela fica sozinha. 207 

Salientou que a Secretaria Executiva é composta por 4 membros, Claudia, Henrique e Paulo 208 

Henrique e que não delibera nada sozinha. Em seguida comentou a fala do Sr. Paulo Henrique na 209 

265ª Reunião ordinária do COMUS, direcionada a sua pessoa quando disse ao sair para que não 210 

se esquecesse da publicidade. Disse que chegou a comentar com o conselheiro Henrique porque 211 

Sr. Paulo Henrique estava fazendo este tipo de comentário se também é componente da 212 

Secretaria Executiva. Sr. Paulo Henrique explicou que falou daquela forma porque já havia sido 213 

acordado em reuniões anteriores da Executiva que teria que se posicionar, então o fez. Em 214 

seguida, disse que gostaria de discutir juridicamente com o conselheiro Henrique a questão dos 215 

recursos, lembrou que foi aberto um prazo por e-mail para manifestação dos conselheiros, sendo 216 

acordado o agendamento de uma reunião para votação dos recursos e não das contas. E sendo 217 

resolvida a questão dos referidos recursos, a Secretaria teria a oportunidade de fazer nova 218 

apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2020. Sra. Claudia disse que no dia da 219 

apresentação 265ª Ordinária ficou tudo muito confuso com tantas interrupções durante a sua 220 

apresentação. Sr. Paulo Henrique disse que no seu entendimento, encerrando-se o prazo de 15 221 

dias concedidos aos conselheiros não existe a obrigatoriedade de se agendar uma reunião 222 

extraordinária, podendo votá-los na reunião ordinária de janeiro e caso os recursos sejam 223 

aprovados, a reunião para apresentação da Prestação de Contas seria agendada para uma 224 

reunião extraordinária para nova apresentação. Sra. Claudia lembrou que na ata 264ª Ordinária 225 

traz em sua redação que o Sr. Paulo Henrique disse que depois enviarão o link para realização de 226 

uma reunião exclusiva para apresentação dos recursos. Sr. Paulo Henrique disse que sim, porém 227 

não foi especificado que seria uma reunião extraordinária. Citou o artigo 21, parágrafo 3º que diz 228 

que os itens podem ser votados desde que colocados previamente na pauta e salientou mais uma 229 

vez que a votação será dos recursos e não da prestação de contas. Sra. Ana Maria explicou que 230 

a matéria de reunião extraordinária realmente é especifica, porém o Regimento Interno não 231 

especifica e nem limita o número de itens propostos previamente, disse que não é permitido que 232 

itens que não constem da pauta de convocação sejam trabalhados no ato da reunião. Sr. Paulo 233 

Henrique disse que a questão de um único item de pauta se aplica nas Prestações de Contas. 234 

Sra. Claudia cogitou a possibilidade de surgirem outras demandas de pauta para a reunião de 235 

janeiro. Sr. Paulo Henrique salientou que existem recursos para serem votados, que o prazo 236 

concedido aos conselheiros encerrou e que como membro da Secretaria Executiva solicitou que 237 

fosse cumprido o prazo para manifestação dos dois recursos na próxima ordinária do COMUS. E 238 

passada esta etapa, com deferimento dos referidos recursos, agenda-se uma reunião 239 

extraordinária para apresentação da Prestação de Contas. Sra. Claudia disse que considera uma 240 

situação muito delicada a questão dos dois recursos, pois eles colocam o COMUS numa situação 241 

de vulnerabilidade, pois envolve sua autonomia e resolubilidade. Sr. Paulo Henrique disse que 242 

nada é feito de forma aleatória, quando se reúne o número mínimo de um terço ou mais 243 

assinaturas dos conselheiros para um determinado recurso, este tem valor. Sra. Claudia disse 244 

contestar o fato de conselheiros anuírem uma situação e depois entrarem com recurso 245 

contraditório. Informou que seus argumentos já estão prontos com suas respectivas alegações 246 

para apresentação na próxima ordinária do COMUS. Em seguida, questionou o fato dos 247 

conselheiros participarem da votação dos recursos sem ao menos terem efetuado nenhum 248 

questionamento, pois os recursos são referentes à conduta do COMUS. Disse que deveriam 249 

questionar se o COMUS realmente errou e se errou porque errou. Sr. Paulo Henrique 250 

argumentou que os conselheiros deveriam ter se manifestado durante o prazo concedido para 251 

este fim. Explicou que o direito concede prazo para manifestações e passado o prazo sem que 252 

tenha ocorrido manifestação, estes não terão mais direito, pois disse que o direito não socorre os 253 

que dormem. Sra. Claudia disse que a sua preocupação não se resume a posição de Claudia 254 

“trabalhadora” e sim Claudia “Conselheira”, pois responderão criminalmente por seus atos errados 255 
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ou omissos. Em seguida, disse que com relação recurso encaminhado pelo conselheiro Lucas, 256 

disse que este não tem nenhum fundamento, pois é possível observar nas justificativas efetuadas 257 

pelo whatsap que ele já tinha sinalizado que não tinha condição de participar de nenhuma das 258 

duas reuniões extraordinárias. Sr. Paulo Henrique informou que justamente por não concordar 259 

com o recurso do conselheiro Lucas que efetuou um recurso pela Fundação colhendo todas as 260 

assinaturas mínimas necessárias, abordando diversas questões, principalmente a questão da 261 

publicidade, enquanto que o recurso emitido pelo Conselheiro aborda uma única questão. Sra. 262 

Claudia disse que a publicidade em si foi efetuada na própria prestação de contas, pois todos 263 

ainda estavam online (Conselheiros e população). Sr. Paulo Henrique explicou que esta 264 

publicidade se deu de forma interna, somente para os conselheiros e se refere a uma publicidade 265 

mais ampla, para a população. Sra. Claudia salientou que o aviso do adiamento da reunião foi 266 

efetuado online e quem teve problemas para efetuar a reunião foi o Senhor Bruno César – SESAU 267 

e não o COMUS. Sr. Paulo Henrique disse que além da responsabilidade civil e criminal, também 268 

tem a responsabilidade profissional com o seu registro da O.A.B, por  isso não tem receio em 269 

colocar para votação os recursos apresentados e disse que vai insistir na questão da falta de 270 

publicidade, pois realmente não houve. Disse que o Regimento é muito claro quando diz que a 271 

reunião deve ser publicada previamente no site oficial da Prefeitura e na página oficial do facebook 272 

do COMUS, porém não ocorreu nenhum e nem outro. Explicou que a publicidade não diz respeito 273 

somente aos conselheiros e sim a população para que ela possa acompanhar a reunião. Sra. 274 

Claudia perguntou então por que o Senhor Bruno solicitou o adiamento dela. Sr. Paulo Henrique 275 

respondeu que passou despercebido e que se for entrar na seara dos porquês esta situação irá 276 

longe. Sra. Claudia perguntou se a gestão teria entrado com os recursos se as contas tivessem 277 

sido aprovadas. Sr. Paulo Henrique disse que não sabia responder. Em seguida, deliberaram 278 

pela reunião exclusivamente presencial para manifestação dos referidos recursos e voto, a seguir 279 

passou-se a  proposta da ordem do dia:  280 

1- Votação dos Recursos emitidos pela Fundação de Saúde e Conselheiro Lucas Campos 281 

(já enviado para apreciação por e-mail); 282 

2- Eleição Comissão CGU'S, um membro do segmento Governo e um membro do Segmento 283 

Usuários;  284 

3- Eleição Comissão de Finanças - vaga para um membro segmento Trabalhador; 285 

4- Eleição para Secretaria Executiva - vaga para um membro do segmento Usuários; 286 

5- Eleição Comissão de Ética - vaga para um membro segmento Usuários; 287 

6- Eleição da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde - vaga para um 288 

membro segmento Governo; 289 

7- Ciência do Desligamento da Servidora Ana Maria do Conselho.  290 

9- Assuntos Gerais.  291 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 292 

presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. São Sebastião, 05 de 293 

janeiro de 2021. 294 
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