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ATA DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 19 de janeiro de 2021 – Sala de Reunião do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1- Oficio 002/2021 – Gabinete Vereador Wagner Teixeira – Questionamentos a respeito da anulação da 5 

votação que reprovou as contas da saúde em São Sebastião: Sra. Claudia deu início à reunião e solicitou 6 

ao Sr. Henrique que efetuasse a leitura do referido documento na íntegra. Em seguida, sugeriu que a 7 

Executiva convidasse a Comissão de Saúde para ciência dos questionamentos e não somente pelo item de 8 

pauta, mas para participação de rotina e com direito a voz, desde que façam o credenciamento prévio em 9 

plenária. Considerou que a anulação da votação legal das contas ainda gera muitas dúvidas. Sr. Henrique 10 

considerou que mesmo com todas as irregularidades vigendo, ou seja, as pessoas votaram a favor de algo 11 
que é irregular e ilegal, sendo que já foi comunicado ao Ministério Público e Tribunal de Contas. SR. 12 

Lourival perguntou quem era o conselheiro Lucas. Sra. Claudia disse que os conselheiros não o conhecem 13 

porque ele nunca participou de nenhuma reunião na atual composição do COMUS. Lembrou que na reunião 14 

164ª extraordinária, reunião especifica para apresentação da prestação de contas, foi a primeira vez que ele 15 

se manifestou e ainda assim justificou que não poderia participar porque tinha um home care. Na sequência 16 

perguntou ao Sr. Lourival qual era a entidade que representava. Sr. Lourival respondeu que a entidade 17 

UNIBAIRROS e que trabalhava no Hospital de Clínicas de São Sebastião. Sra. Claudia explicou que o fato 18 

de trabalhar no Hospital, entidade representada no COMUS pela Irmandade, isto é entidade representando 19 

o segmento Governo/Prestador, sua participação no Conselho estaria comprometida, pois, segundo 20 

Regimento Interno, é vedada a participação dos Usuários que tenham vínculo, dependência econômica ou 21 

relação de interesse com quaisquer outros representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho. 22 
Sr. Henrique explicou que a entidade Unibairros está no Conselho representando o segmento Usuários e 23 

por conta disso existe um impedimento de participação. Explicou a diferença dos dois tipos de participação, 24 

o que trabalha no serviço de saúde e o usuário. Sra. Claudia salientou que como representante do 25 

segmento Usuários, em hipótese alguma poderá ter vínculo empregatício com a saúde e, principalmente 26 

vínculo com a Irmandade porque tem cadeira no COMUS, disse que essa situação caracterizará conflito de 27 

interesses. Sr. Henrique afirmou que essa peculiaridade com relação a participação do representante do 28 

segmento usuário está consignada na Lei do COMUS e seu Regimento Interno, bem como a Lei 8080. Sra. 29 

Claudia disse que o Conselho Nacional e Estadual também contempla essa determinação. Disse que fará 30 

levantamento das reuniões anteriores, as quais o referido Conselheiro participou, objetivando observar a 31 

legitimidade do seu voto. Considerou que a UNIBAIRROS deveria saber que não pode indiciar trabalhador e 32 

sim usuário puro, pois este é um dos critérios de participação do segmento usuários. O COMUS não tem 33 

essa prerrogativa de investigar quem é usuário puro, ficando para as entidades essa incumbência. Sr. 34 

Henrique considerou que não haverá deliberação em decorrência da participação do conselheiro Lourival 35 

não ser legitima e também para tornar nulos todos os encaminhamentos. Sra. Claudia perguntou qual o 36 

cargo ocupado no Hospital e quanto tempo de trabalho. Sr. Lourival disse que trabalha há 4 anos na função 37 

de coordenador técnico de manutenção. Sra. Claudia sugeriu a emissão de um ofício para todos os 38 

conselheiros e presidentes do segmento Usuários para ciência do ocorrido, objetivando corrigir a referida 39 

situação, caso haja mais algum caso. Salientou que quando da indicação de novos membros o COMUS 40 

deverá deixar muito claro para a entidade esta especificidade de participação. Concluindo, salientou que não 41 

efetuarão nenhuma deliberação em decorrência da falta de quórum na reunião em tela e enviarão ofício a 42 

Secretaria de Saúde para nova indicação no segmento Governo par compor a Secretaria Executiva, 43 

considerando o desligamento do conselheiro Paulo Henrique, objetivando não parar os trabalhos da 44 

Executiva. Em seguida, informou que fará levantamento de todas as reuniões as quais o Senhor Lourival 45 

participou, enquanto aguarda a resposta do ofício enviado a Secretaria solicitando listagem atualizada dos 46 

novos cargos nomeados/comissionados. Agradeceu a presença do Conselheiro Lourival e disse que 47 

oficializarão a entidade Unibairros. Sra. Ana Maria protocolou o ofício 013-2021 – SESAU – solicitação de 48 

pauta para reunião extraordinária para apresentação de Prestação de Contas dos seguintes convênios: nº 49 

1309/2019 – Aquisição de equipamentos e materiais para o Hospital de Clínicas de São Sebastião, nº 50 

1375/2018 – Aquisição de material de consumo (medicamentos, insumos e correlatos), custeio de cirurgias 51 

de cataratas e aquisição de tablets para os ACS’s e nº 248/2018 – Aquisição de uma ambulância, de 52 

equipamento de radiografia digital e material de consumo (medicamentos, insumos e correlatos), reunião a 53 

ser realizada no dia 26/01/2021, às 14 horas, modalidade online e presencial, com divisão das duas salas 54 

(COMUS e gabinete SESAU). Sra. Ana Maria informou que a Secretária Ana Soares autorizou a 55 
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participação compartilhada com o COMUS em sua sala para a referida reunião de Prestação de Contas dos 56 

Convênios referenciados. Informou que a Sra. Laisa disponibilizará os arquivos referentes aos convênios no 57 

dia 21/01/2021 para ciência dos conselheiros. Sra. Claudia solicitou avisar a Secretária Ana Soares que se 58 

a conexão cair e não tiver quórum presencial, a reunião será adiada. Sra. Ana Maria informou que deu 59 

ciência à Secretária de Saúde e que quando fizer o contato via telefone, tentará acordar com os 60 

conselheiros a participação presencial. Sra. Claudia salientou que o Ofício nº 002/2021 – Gabinete 61 

Vereador Wagner Teixeira, tema da reunião em pauta será respondido assim que a Secretaria Executiva 62 

estiver completa, objetivando evitar ilegitimidade de ações, em decorrência da constatação da participação 63 

do conselheiro Lourival não ser legitima e também porque o segmento governo está sem representante. Em 64 

seguida, solicitou à Sra. Ana Maria que chamasse uma reunião extraordinária para o dia 26/01/2021, 65 

objetivando regularizar a composição da Executiva, bem como promover a eleição do vice presidente do 66 

COMUS com o desligamento do Sr. Paulo Henrique. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 67 

ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por Claudia Prudente de 68 

Siqueira Canhadas. São Sebastião, 19 de janeiro de 2021. 69 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 70 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Lourival Siqueira dos Santos  
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