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ATA DA 412ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 06/08/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata. 4 

1- Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS – 2º 5 

Quadrimestre/2018:  6 

1.1- Documentos Recebidos: 7 

a- Ofício 504/2018 – SESAU – GS – em resposta ao ofício 095/18 – COMUS (questionamentos 8 

sobre andamento do TAC, questionamentos sobe o porquê do Secretário de Assuntos Jurídicos 9 

assina documentos, na condição de advogado, sendo que está impedido, questionamentos sobre 10 

o aluguel com a Comercial Importadora São Sebastião e o não fornecimento da FOPAG Analítica 11 

conforme reiterado pelo ofício 084/18 – COMUS); 12 

b- Ofício 535/2018 – SESAU – GS – em resposta ao ofício 083/18 – COMUS (questionamentos 13 

sobre a natureza da doação no valor de R$ 33.249,16, constante na folha nº 08 – competência 14 

fevereiro/18); 15 

c- Ofício537/2018 – SESAU – GS – em resposta ao ofício 094/18 – COMUS (questionamentos 16 

sobre a Irmandade – imóvel próprio ou alugado e se possuem patrimônio próprio, bem como 17 

quem administra esses valores);  18 

d- Ofício 539/2018 – SESAU – GS – em resposta ao ofício 095/18 – COMUS (questionamentos 19 

sobre andamento do TAC, questionamentos sobe o porquê do Secretário de Assuntos Jurídicos 20 

assina documentos, na condição de advogado, sendo que está impedido, questionamentos sobre 21 

o aluguel com a Comercial Importadora São Sebastião e o não fornecimento da FOPAG Analítica 22 

conforme reiterado pelo ofício 084/18 – COMUS);  23 

e- Ofício 494/2018 – SESAU – GS – em resposta ao ofício 097/18 – COMUS (questionamentos 24 

sobre definição de coordenadores médicos no Hospital - Irmandade, esclarecimentos sobre 25 

valores divergentes pagos na coordenação de médicos no Hospital – Irmandade, data da criação 26 

do cargo de vice presidente da Fundação de Saúde e solicitação de cópias FOPAG dos 27 

funcionários da Fundação de Saúde);   28 

f- Ofício 386/2018 – FSPSS – PRE – envio de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 29 

001/2014 – Decreto nº 6091/2014 – mês junho de 2018 – por meio da relação de remessa – 30 

datada de 24/07/18. 31 

2- Encaminhamentos: Os membros presentes decidem deliberar pelos seguintes 32 

encaminhamentos, à Promotoria de Justiça e Senhor Décio Galvão: 33 

2.1- Ao Senhor Décio Moreira Galvão: Considerando que esta Irmandade está sobre 34 

intervenção por má utilização do dinheiro repassado para a saúde e que a mesma responderá 35 

solidariamente com seu patrimônio e de seus diretores no caso de ações judiciais de reparação; 36 

Considerando que a mesma tem patrimônio, e que este patrimônio não está computado em 37 

nenhuma prestação de contas, seja da própria irmandade, seja da intervenção, necessita-se 38 

apurar, qual o patrimônio e quais rendas o mesmo gera; Considerando que várias contas da 39 

Irmandade são pagas com o dinheiro público, como água, luz, telefone, funcionários, contadores e 40 

advogados; Considerando que a mesma tem assento neste conselho, portanto exerce o seu 41 

direito de fiscalização sobre este dinheiro, incluindo aquele que é destinado ao seu custeio 42 

próprio; Considerando que o Sr. Daniel Galani, membro deste conselho, também é “irmão” e 43 

afirma que nas últimas reuniões da referida entidade não houve prestação de contas, portanto, 44 

não tem conhecimento de patrimônio da irmandade; Considerando estranha a postura defensiva 45 

do Sr. Provedor, uma vez que, se a Instituição irmandade tem patrimônio, e as rendas destes são 46 

usadas para custeio da mesma, não existe motivos para recusa de respostas a este conselho; Por 47 

fim, para elucidação, do patrimônio da Irmandade, e a justificativa do custeio pela municipalidade 48 

de parte desta entidade, como afirmado acima, com possibilidade de reprovação das contas da 49 

intervenção por subsidiar uma entidade que tem recursos próprios. Esta Comissão sugere 50 

requerer informações sobre o patrimônio da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, e os 51 

rendimentos que os mesmos geram, assim como a finalidade e aplicação dos mesmos. Anexar 52 
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Ofício COMUS nº 94/2018.  53 

2.2- Ao Ilustríssimo Promotor de Justiça de São Sebastião: Considerando que este Conselho 54 

de Saúde tomou ciência que existe o Inquérito Civil sobre o tema discutido em suas reuniões, de 55 

forma que sugerimos encaminhar cópia dos ofícios e das respostas para o Promotor de Justiça, 56 

objetivando juntar ao procedimento já aberto e tomar as medidas necessárias. Sugerimos ainda 57 

apontar que que entre os processos assinados, estão licitações, algumas no valor de 58 

R$9.000.000,00, e que de forma reiterada, existem procedimentos sendo assinados por pessoas, 59 

que em tese estão impedidas de exercer a advocacia. Esta Comissão sugere requerer a juntada 60 

ao IC nº 66.0677.0001227/2017-5 – referente ao ofício COMUS nº 95/2018.  61 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 62 

presentes. 63 

São Sebastião, 06 de agosto de 2018. Ata elaborada por Daniel Santos Oliveira Galani. 64 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 65 

Daniel Santos Oliveira Galani 
 

 

Edson Cardin Nogueira  

Viviane Aparecida de Sousa Marcelo  
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