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ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 01 de fevereiro de 2021 – Sala de Reunião do COMUS.  3 

Ordem do dia: 4 

1– Proposição da Pauta da 267ª 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. 001/2021 COMUS – a SESAU – Solicitação de listagem 7 
atualizada dos funcionários nomeados/comissionados. Of. 002/2021 COMUS – a AMESSI – Informando a não 8 
representatividade da Instituição no Conselho. Of. 003/2021 COMUS – a Responsáveis pelas Instituições – Solicitação 9 
de verificação de vínculo empregatício do conselheiro no seguimento “usuário”. Of. 004/2021 COMUS – a UNIBAIRROS 10 
– Solicitação de indicação de novo representante. Of. 05/2021 COMUS – a SESAU – Solicitação de resmas de folha 11 
sulfite. Of. 06/2021 COMUS – a GAB PREFEITO – Solicitando alteração na composição do COMUS. Ofícios 12 
Recebidos: Of. 002/2021 – GAB/WT – Questionamentos a respeito da anulação da votação que reprovou as contas da 13 
saúde em São Sebastião. Of. 06/2021/SESAU – Solicitação de Reunião Extraordinária para Prestação de Contas da 14 
Secretaria de Saúde referente ao 3

o
 quadrimestre de 2020. Of. 13/2021/SESAU – Solicitação de Reunião Extraordinária 15 

para nova apresentação de prestação de contas do 2
o
 quadrimestre de 2020. Of.030/2021 – FSPSS – Dadm – 16 

Resposta ao Ofício nº137/2019 COMUS. Of. s/n AMESSI datado de 22 de janeiro de 2021 – Resposta ao Of. 02/2021 17 
COMUS. Of. 20/2021 SESAU – Alteração de composição de membros. Relação de Remessas do Fundo Municipal 18 
de Saúde: Datada de 14/01/2021 – Extratos Bancários competência Dezembro 2020. Datada 28/21/2021 Prestação de 19 
contas HCSS competência Dezembro de 2020. Datada 28/21/2021 Prestação de contas HCSS – COVID-19 20 
competência Dezembro de 2020. Datada 28/21/2021 Prestação de contas FSPSS competência Dezembro de 2020. 21 
Resoluções: 001/2021 – COMUS – Aprovação de recursos emitidos pela FSPSS e Conselheiro Lucas. 002/2021 – 22 
COMUS – Inclusão das conselheiras Giuliana e Danila na CGU.  003/2021 – COMUS – Inclusão do conselheiro Ivan no 23 
COFIN. 004/2021 – COMUS – Inclusão do conselheiro Ivan na Secretaria Executiva. 005/2021 – COMUS – Inclusão de 24 
Giuliana e Ângela na Secretaria Executiva. 006/2021 – COMUS – Nomeação de Giuliana como Vice-presidente. 25 
007/2021 – COMUS – Aprovação de prestação de contas do convenio 1309/2019. 008/2021 – COMUS – Aprovação de 26 
prestação de contas do convenio 1375/2018. 009/2021 – COMUS – Aprovação de prestação de contas do convenio 27 
248/2018. E-mails recebidos: Desligamento do COFIN da Conselheira Danila. Denuncia de assédio moral do 28 
funcionário Rogério Sampaio. Denuncia encaminhada pelo MP do Sr. Helton de Matos Romano. Solicitação do Sr. 29 
Helton M. Romano com relação ausência de publicação de documentos oficiais e falta de cumprimento da lei de acesso 30 
à informação pela FSPSS. Solicitação para se voluntariar ao COMUS como usuário do Sr. Celso Aparecido. Em 31 
seguida, passou-se a ordem do dia: 32 

1- Oficio s/n da AMESSI datado de 22 de janeiro de 2021em resposta ao Oficio 02/2021 33 

COMUS: Sra. Claudia informou que o presente ofício veio em resposta ao Oficio 02/2021 do 34 

COMUS e que a entidade tem o prazo de 30 dias para indicar outros representantes, sob pena de 35 

suspenção da representação (artigo 11 paragrafo único Regimento Interno). Decidiram reiterar 36 

Oficio a AMESSI. Sra. Giuliana sugeriu que fosse encaminhado Ofício a referida entidade 37 

solicitando substituição dos membros com fixação de prazo.  38 

2- Relações de Remessa de Prestação de Contas do HCSS, HCSS-COVID-19 e Fundação de 39 

Saúde Pública - FSPSS, referentes a dezembro de 2020: Sra. Giuliana deu ciência. Sr. 40 

Henrique informou Sra. Ângela, que periodicamente o COMUS recebe extratos de contas para 41 

prestação de contas, que estes documentos são encaminhados para COFIN, para deliberação. 42 

3- Desligamento da Conselheira Danila na Comissão de Finanças - COFIN: Sra. Ana informou 43 

que o tema já consta como item de pauta da 267ª Ordinária do COMUS, bem como as eleições 44 

para Conselho Curador (segmento usuário), Comissão do Plano Municipal de Saúde (segmento 45 

governo), Comissão de Revisão do Regimento Interno (segmento governo) e Conselho Fiscal 46 

(segmento governo).  47 

4- Solicitação do usuário do Celso Aparecido para fazer parte da composição do COMUS: 48 

Sr. Henrique descreveu o e-mail do Sr. Celso, com a solicitação de se voluntariar ao COMUS, e 49 

informou a resposta encaminhada da Secretaria interna do COMUS, com as orientações indicadas 50 

pelo Regimento para que possa compor o quadro de membros no seguimento usuário. 51 

5- Exoneração do Sr. Paulo Guimarães como Secretário de Saúde Adjunto: Sra. Claudia 52 

informou que o Sr. Paulo foi exonerado de suas funções, e mesmo assim continuou exercendo 53 

funções como Conselheiro, participando com direito a voz e voto. Sra. Giuliana observou que a 54 

publicação das Portarias está atrasada, e disse crer que o Sr. Paulo participou da Assembleia sem 55 
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saber de sua exoneração. Sugeriu que a Sra. Maria Ângela, Secretária de Saúde Adjunta, tome 56 

ciência da votação e caso concorde com o voto do Sr. Paulo o ratifique, caso se manifeste 57 

contrariamente, dever-se-á discutir o assunto em Plenária, por não ser previsto pelo Regimento 58 

Interno. Sra. Claudia informou que na época havia indicação da Sra. Maria Ângela. Sra. Giuliana 59 

disse que não sabia da exoneração do Sr. Paulo. Sr. Henrique disse que também não tinha o 60 

conhecimento de tal exoneração, e que ao questionar o Sr. Paulo, ele também não tinha 61 

conhecimento. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, informou que o Conselho não foi 62 

notificado. Sra. Claudia disse que para ser indicado para ser indicado para o COMUS pelo 63 

segmento Governo, o Sr. Paulo teria que ser funcionário. Sra. Giuliana sugeriu que fosse 64 

questionado a Secretaria da Saúde sobre a situação do Sr. Paulo na data de 12 de janeiro de 65 

2021 e se a Sra. Maria Ângela ratificará ou não o voto do Sr. Paulo. Observou ainda a dificuldade 66 

de dar andamento em determinados assuntos devido ao Regimento Interno estar desatualizado, 67 

concedendo a possibilidade de deliberações por parte da Secretaria Executiva e Plenária. Sra. 68 

Sra. Claudia disse que o Senhor Prefeito indicou a Secretária Adjunta de forma pública e na 69 

época o Sr. Paulo já teria sido exonerado. Sr. Henrique disse concordar com instrumentalização 70 

do pedido de esclarecimento da Secretaria de Saúde a respeito da situação do Sr. Paulo na data 71 

da Plenária, e em decorrência da resposta avaliar se o voto é valido ou não, se pode retroagir ou 72 

não. Sra. Giuliana sugeriu novo ofício para a Secretaria de Saúde e Fundação de Saúde 73 

solicitando envio, ao COMUS, das portarias de indicação dos membros do Conselho pelo governo, 74 

visando evitar duvidas sobre a validade de participação dos membros. 75 

6- Desligamento do Sr. Lourival, segmento usuários: Sr. Henrique explicou que em uma 76 

reunião da Secretaria Executiva o Sr. Lourival comentou que trabalhava no Hospital de Clínicas de 77 

São Sebastião, sendo explicado ao conselheiro que ele não poderia assumir representatividade 78 

pelo segmento usuários tendo vinculo empregatício com o governo. Explicou ao Sr. Lourival a 79 

necessidade do seu desligamento do COMUS e que a Instituição seria notificada para indicação 80 

de outro representante. Disse que nesta situação o quesito paridade poderá sofrer prejuízos com 81 

relação às participações em reuniões (voz e voto). Sra. Claudia questionou sobre as participações 82 

em Assembleias. Sr. Henrique disse que seria feito um levantamento das participações do Sr. 83 

Lourival pra verificar se houve prejuízo na paridade ou legitimidade dos atos. Sra. Giuliana 84 

sugeriu que a entidade UNIBAIRROS seja notificada para prestar esclarecimentos. Sra. Claudia 85 

informou que foi encaminhado e-mail do COMUS solicitando que todo segmento usuários 86 

verificasse a legitimidade de participação, pois segundo o Regimento Interno do COMUS, 87 

Segmento Usuários deverá ter participação “pura”, isto é, sem vínculo ou situações que denotem 88 

conflitos de interesses, contudo ainda não houve resposta. Sra. Giuliana disse não haver 89 

dispositivos, pois o Regimento Interno que regula tal situação. Sra. Claudia sugeriu encaminhar o 90 

caso para a Comissão de Ética e para a Instituição UNIBAIRROS, salvo ignorância sobre a 91 

situação do Sr. Lourival. Sr. Henrique fez um breve resumo para Sra. Ângela e disse concordar 92 

que a situação seja encaminhada para Comissão de Ética para esclarecimentos. 93 

7- Oficio 002/2021 – Gabinete Vereador Wagner Teixeira: Sra. Giuliana leu o ofício em questão 94 

e disse que a resposta deveria ser elaborada pelos dados públicos. Sra. Claudia iniciou dizendo 95 

que houve publicidade para reunião do dia 29, contudo houve adiamento para o dia 30, e que não 96 

foi postado pelo facebook, pois não conseguiram acessar a conta, mensagem emitida pela 97 

plataforma era que havia tentativa de acesso em outro local. Sra. Giuliana afirmou que não foi 98 

dada a devida publicidade. Sra. Claudia disse que era uma reunião pública. Sra. Giuliana disse 99 

que a publicidade foi um fato bem controverso e bem desgastante. Sugeriu resposta de forma 100 

direta. Sra. Claudia sugeriu que fosse explicado todo o ocorrido. Sr. Henrique concordou com 101 

Sra. Claudia. Sra. Giuliana disse que não compete ao COMUS as regras internas de cada 102 

entidade. Sra. Claudia disse que sendo representante do Sindicato tem liberdade para votar 103 

conforme seu critério. Sra. Giuliana disse que como representante da Fundação de Saúde tem 104 

que votar a favor da Fundação, por convicção, caso não concorde com algo, pede para ser 105 
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substituída. Sr. Henrique disse que cada entidade e instituição tem sua politica de 106 

representatividade, e podem administrar da melhor forma possível desde que dentro da 107 

legalidade. Sra. Angela questionou o porquê do oficio do Sr. Wagner, e se o referido documento 108 

colocava em dúvida a votação do conselho. Sr. Henrique respondeu que não colocava em 109 

dúvidas, e que muito provavelmente o Sr. Wagner não teria conhecimento do procedimento. 110 

Deliberaram pela emissão de resposta ao referido ofício, conforme considerações efetuadas 111 

acima. 112 

8- Denúncia efetuada pelo Servidor Rogério Sampaio – Assédio Moral: Sr. Henrique sugeriu 113 

encaminhar oficio informando que o assunto abordado na denuncia não é de competência do 114 

COMUS, contudo havendo denúncias relacionadas ao serviço de saúde prestado pelo município, 115 

o COMUS estará à disposição em apreciá-las. 116 

9- Representação ao Ministério Público efetuada pelo jornalista Helton Romano: Sr. Giuliana 117 

disse entender que as solicitações pelo Sr. Helton devem ser solicitadas inicialmente para a 118 

Fundação de Saúde e Ouvidoria da Saúde. Os membros presentes deram ciência ao documento 119 

encaminhado pelo Ministério Público. Sr. Henrique disse que deveria ser encaminhado a Entidade 120 

(Fundação de Saúde) para providências. 121 

10- Ação Civil Pública Cível – Serviços Hospitalares - Processo nº 1000258-122 

46.2021.8.26.0587- ordem nº 2021 / 000104: Sra. Claudia disse que dará ciência à Plenária do 123 

COMUS. 124 

11- Denúncia de Maus Tratos provocados por funcionário Auxiliar de Enfermagem do 125 

Hospital: Sra. Claudia disse que chegou ao seu conhecimento que um funcionário é também 126 

conselheiro do COMUS está suspenso de suas atividades no Hospital em decorrência de 127 

denúncia de maus tratos a pacientes internados. Sra. Giuliana sugeriu encaminhar oficio ao 128 

Hospital solicitando esclarecimentos, para materializar a denuncia. Sr. Henrique disse que a 129 

Instituição tem que ser consultada por ser representada pelo conselheiro. Sra. Claudia disse que 130 

apesar de manterem o sigilo do nome do funcionário foram publicados todos os atos cometidos. 131 

Sra. Giuliana disse não haver materialidade, pois não foi divulgado nome do profissional e sugere 132 

aguardar denuncia formal. Sra. Claudia disse que se for denunciado e apurado que o funcionário 133 

é conselheiro será acionado a comissão de ética.   134 

12- Informes: Sra. Ângela disse que faz parte da entidade Polvo e que dia 11 de fevereiro/2021 135 

terá nova eleição e que será alterada a diretoria, perguntou se haveria necessidade de mandar 136 

toda documentação ao COMUS novamente. Sra. Claudia informou que mesmo não havendo 137 

alterações, deve-se providenciar nova documentação, e se for o caso encaminhar novas 138 

indicações, para atualização. 139 

Os membros presentes definiram os itens de pauta para a 267ª Sessão Plenária Ordinária do 140 

COMUS, sendo estes: 141 

1- Ciência da desnecessidade de eleição da Comissão de Ética ocorrida na Ordinária 142 

no 266, 143 

2- Eleição para Conselho Curador, seguimento usuário, em substituição ao ex conselheiro 144 

Sr. Lourival, 145 

3 – Eleição para Comissão de Finanças - COFIN, seguimento usuário, em substituição a 146 

conselheira Danila, 147 

4 – Eleição para Comissão do Plano Municipal, segmento governo, 148 

5 – Eleição para Comissão de Revisão do Regimento Interno, seguimento governo, em 149 

substituição ao conselheiro Paulo Guimarães, 150 

6 – Eleição de membro do COMUS para Conselho Fiscal, em substituição a Fernanda 151 

Moura, 152 

7 – Oficio  002/2021 – GAB/WT – Questionamentos a respeito da anulação da votação que 153 

reprovou as contas da saúde em São Sebastião, 154 
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8- Ciência da Decisão do Ministério Público - Processo 1000258-46.2021.8.26.0587 - ordem 155 

nº 2021/000104 - sobre Hospital de Clínicas de São e Tutela Cautelar pela Defensoria 156 

Pública - Hospital de Clínicas de São Sebastião.  157 

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. São Sebastião, 01 de 159 

fevereiro de 2021. 160 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 161 

Membros da Comissão 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Henrique Cardoso dos Santos  

Ângela Julia Recchia Thomaz  
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