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ATA DA 148ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 29 de maio de 2018, em segunda chamada, com início às 15h e 15 m e término às 18h 3 

e 20 minutos. 4 

Local: Observatório Ambiental.  5 

Pauta: Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 1º 6 

Quadrimestre/2018. 7 

Iniciada a reunião a Senhora Presidente saudou os presentes. Dada a palavra ao Conselheiro 8 

Roberto, o mesmo fez a leitura de parte da Resolução 459, anexo 1, do Conselho Nacional de 9 

Saúde, dizendo que a documentação de prestação de contas encaminhada ao Conselho não 10 

respeitava a referida Resolução pois não era similar ao Relatório Anual de Gestão, faltando 11 

mencionar metas e propostas do Plano de Saúde, o que foi atingido e o que será feito para atingir 12 

o que falta e não apresentava a oferta e a produção da rede assistencial contratada e conveniada, 13 

passando a  ler o disposto nos artigos 10, IX, XI e XIX, 11, VI e 12, II e III, todos da Lei de 14 

Improbidade Administrativa, solicitando que a apresentação fosse adiada para que a prestação de 15 

contas fosse completada. Dada a palavra ao Senhor Secretário Municipal da Secretaria da 16 

Saúde e Conselheiro Carlos Roberto, pelo mesmo foi solicitada a manifestação do Conselheiro 17 

Henrique. Sr. Henrique salientou que os artigos 34 e 36 da Lei Complementar 141/2012 18 

determinam o mínimo que a prestação de contas deve conter, que são os valores, auditorias e 19 

oferta, e que isto estava contemplado na apresentação. Dada a palavra ao Conselheiro Daniel, 20 

pelo mesmo foi salientado que os dados referentes ao Hospital e a Fundação de Saúde Pública 21 

de São Sebastião não constam e sugeriu a reprovação automática, acrescentando que, em razão 22 

da falta de dados o parecer da COFIN foi inconclusivo, sugerindo que há falta de transparência. 23 

Retornada a palavra ao Conselheiro Henrique que reiterou que a Lei dispõe sobre o mínimo a 24 

ser apresentado, esclarecendo como é composto o montante de dinheiro utilizado na saúde do 25 

município. Salientou a existência da Fundação Pública de Saúde, que realiza parte dos serviços, 26 

bem como a Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, que gere o hospital, e que sofre 27 

intervenção administrativa há 11 anos, dizendo que os dados econômicos destes dois entes não 28 

precisam ser contemplados na apresentação, pois a lei não exige. Acrescentou que a lei só exige 29 

a apresentação da produção da rede contratada e conveniada e que tais dados estão 30 

contemplados na apresentação e que todos os dados estão no site da Prefeitura, pedindo que 31 

embates políticos fossem afastados. Dada a palavra ao Conselheiro Edson Cardin, pelo mesmo 32 

foi ressaltado o trabalho desenvolvido pela Comissão de Finanças - COFIN, perguntando ao 33 

Conselheiro Daniel se o mesmo sentiu dificuldade ao analisar dos documentos enviados à COFIN. 34 

Em resposta, o conselheiro Daniel disse que sim e que as várias reuniões realizadas durante os 35 

últimos meses também atrapalharam os trabalhos da COFIN, o que também foi o motivo do 36 

parecer da Comissão ser inconclusivo. Ressaltou que os dados do Hospital e da Fundação não 37 

foram apresentados para esta prestação de contas e que isso enfraqueceria a prestação de 38 

contas, pois seriam dados de suma importância. Informou também que faz dois meses que não 39 

recebe convocações para reuniões do Conselho Curador da Fundação, do qual é membro. 40 

Finalizou dizendo que é necessária a apresentação dos dados, pois a Câmara geralmente segue 41 

o que o COMUS decide. Dada a palavra ao Conselheiro Henrique, pelo mesmo foi dito que os 42 

dados são encaminhados à COFIN mensalmente e que os documentos sempre ficam à 43 

disposição para que todos possam avaliar, ressaltando que tem sido usada uma linguagem mais 44 

acessível para que todos possam compreender o que contem nos documentos. Ressaltou que, 45 

independente da prestação de contas, uma unidade é considerada boa quando seus indicadores 46 

são bons e, por isso, estão buscando parâmetros nacionais para que se possam comparar as 47 

unidades deste Município com o restando do País. Finalizou dizendo que o mínimo exigido pela lei 48 

foi colocado nos dados da apresentação e pediu que a Senhora Presidente colocasse e votação. 49 

Dada a palavra ao Conselheiro Clausius, pelo mesmo foi perguntado se os dados do Hospital e 50 
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da Fundação foram avaliados pela COFIN. O Conselheiro Henrique respondeu que os dados 51 

foram enviados para a COFIN. O Conselheiro Clausius finalizou dizendo que a prestação de 52 

contas da Secretaria da Saúde deve ser feita depois da prestação de contas do Hospital e da 53 

Fundação. Retornada a palavra ao Conselheiro Henrique, o mesmo ressaltou que os dados da 54 

prestação de contas do quadrimestre foram enviados à COFIN para análise e que a prestação de 55 

contas a partir de agora será conjunta, informando que a equipe técnica está presente para 56 

esclarecer eventuais dúvidas, solicitando que a situação fosse encaminhada para votação. Dada a 57 

palavra ao Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi reiterada sua posição. Dada a palavra ao 58 

Conselheiro Carlos Roberto, pelo mesmo foi dito que os dados mínimos foram apresentados e 59 

que tudo está dentro da legalidade, informando que a apresentação seria feita. A Senhora 60 

Presidente encerrou as discussões colocando em votação se a apresentação seria feita ou não. 61 

Por maioria de nove votos contra sete votos, a Plenária decidiu que a apresentação deveria 62 

ser feita. Em seguida, passou-se a ordem do dia: 63 

1- Apresentação da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – 1º Quadrimestre/2018: 64 

Iniciada a apresentação pelo Conselheiro Henrique, o mesmo fez uma breve exposição dos 65 

dispositivos legais que regulam a prestação de contas quadrimestral da saúde. Em seguida, 66 

ressaltou a importância da Ouvidoria e mostrou os números da Ouvidoria no Município. Ato 67 

contínuo demonstrou a quantidade e quais são as auditorias em curso. Adiante, falou dos 68 

recursos humanos do Município, demonstrando a quantidade de pessoal e sua distribuição pela 69 

cidade. Em seguida, demonstrou a quantidade de funcionários da Fundação de Saúde Pública de 70 

São Sebastião. Prosseguindo, passou para os dados da Regulação, explicando que o Município 71 

tem como referência outras unidades de saúde no Estado, demonstrando uma delas. Em seguida, 72 

foram apresentados os dados financeiros, contemplando as fontes de receita, o percentual gasto, 73 

ressaltando que o mínimo foi ultrapassado. Demonstrou a aplicação em ações e serviços, 74 

despesas por subfunção, emendas parlamentares recebidas, finalizando com os gastos com o 75 

transporte de pacientes, salientando que houve aumento no número de motoristas e diminuição 76 

de pagamento de horas extras. Ato contínuo, falando da atenção básica e primária, foi 77 

demonstrada a produção das unidades de saúde da família no município e a produção da saúde 78 

bucal, salientando o aumento da cobertura desta. Em seguida, foram expostos os serviços 79 

especializados, citando o CIAMA, CEMIN, CAPS I, CAPS AD, Centro de Reabilitação da 80 

Topolândia, Centro de Reabilitação da Costa Sul e Centro Odontológico, demonstrando-se a 81 

produção de cada um. Tópico seguinte foi a Vigilância Sanitária, onde foram expostas as ações de 82 

fiscalização, além do crescimento da demanda no expediente do Setor, apresentando-se a 83 

produção do período. Após, foram expostos os dados da Vigilância Epidemiológica, 84 

demonstrando-se os indicadores materno-infantil, controle de vetor, as visitas realizadas, doenças 85 

de notificação compulsória, amostras encaminhadas para análise, programa de combate à 86 

hanseníase de tuberculose, teste do pezinho e combate à dengue, finalizando o quadrimestre com 87 

a realização de onze ações, sendo quatro de controle de vetores. Passando-se aos trabalhos do 88 

Centro de Controle de Zoonoses, foi demonstrado o fluxo dos animais que passaram pelo setor, 89 

as campanhas e as oito ações feitas no quadrimestre. Em seguida, foi demonstrada a produção 90 

de média e alta complexidade, com informações ambulatoriais e procedimentos, oferta e produção 91 

hospitalar, número de atendimentos do SAMU na região e os principais tipos de traumas 92 

atendidos. Ao final, foi apresentada a equipe técnica. Em seguida, a Senhora Presidente abriu a 93 

palavra para as discussões e questionamentos. Dada a palavra ao Conselheiro Edson Cardin, 94 

pelo mesmo foi dito que em reuniões anteriores que o número de agentes de endemias caiu pela 95 

metade e que não foi reposto e que não tinha carros para os trabalhos da equipe, tendo pedido 96 

para que fosse explicado como se conseguiu duplicar o número de ações, como demonstrado no 97 

slide da Vigilância Epidemiológica que tratou do ADL – visitados e trabalhados. Em resposta, o 98 

Conselheiro Henrique informou que o número de amostras foi aumentado para aumentar o 99 

percentual de acerto, que foram locados veículos para os trabalhos, que fizeram reuniões 100 

mensais. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Roberto o mesmo acrescentou que 101 
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participaram de reuniões regionais e o município foi considerado o melhor da região, ressaltando o 102 

emprenho das equipes de trabalho. Pelo Conselheiro Edson Cardin foi perguntado quando 103 

haverá contratação e pessoal. Pelo Conselheiro Carlos Roberto foi dito que a contratação será 104 

feita dentro do possível. Dada a palavra ao Conselheiro Roberto, inicialmente foi dito que visitou 105 

as instalações da Ouvidoria na Secretaria da Saúde, onde constatou que as instalações estão 106 

precárias, não havendo sequer uma sala para atendimento dos usuários que procuram pelo 107 

serviço, solicitando que sejam tomadas providências, e parabenizando o Senhor Jeferson, 108 

Ouvidor, pelo trabalho realizado. Em continuação, pelo mesmo foi perguntado de há uma 109 

enfermeira de nome Marcela Luz trabalhando para o CEMIN. Pelo conselheiro Henrique foi 110 

respondido que sim. Pelo Conselheiro Roberto foi perguntado se os fisioterapeutas do Hospital 111 

continuam trabalhando no Centro de Reabilitação da Topolândia. Pelo Conselheiro Henrique foi 112 

respondido que sim e que tal situação ainda não foi solucionada e que já vem de muito tempo. 113 

Pelo Conselheiro Roberto foi dito pelo Conselheiro Henrique antes da deliberação acerca da 114 

apresentação da prestação de contas que toda a produção da rede conveniada e contratada 115 

constava e seria contemplada na apresentação. No entanto, não foram apresentados os dados do 116 

Hospital, Pronto Atendimento de Boiçucanga, UPA e Pronto Socorro. Dada a palavra ao 117 

Conselheiro Edson Cardin, o mesmo ressaltou a importância dos dados mencionados pelo 118 

Conselheiro Roberto estarem presentes na apresentação. Retornada a palavra para o 119 

Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi dito que analisando a prestação de contas da Secretaria 120 

Municipal de Saúde, do primeiro quadrimestre de 2018, constatou o seguinte: a Resolução 459, 121 

do Conselho Nacional de Saúde, anexo 1, determina que a prestação de contas quadrimestral 122 

deve ser similar ao Relatório Anual de Gestão. Contrariando a legislação que regula a questão, 123 

temos que os documentos de prestação de contas apresentados não demonstram, por exemplo, 124 

as metas propostas no Plano de Saúde, não diz o que foi atingido, muito menos o que será feito 125 

para atingir o que falta. Além disso, não traz os dados da rede conveniada e contratada, como 126 

manda a citada resolução. Deve ser registrado que não houve esquecimento. Palavras do Senhor 127 

Bruno Santos, da Divisão de Gestão Estratégica, quando do encaminhamento dos dados da 128 

prestação de contas em análise por e-mail, acerca do assunto: “Salientamos que os dados 129 

financeiros das entidades conveniadas da prefeitura passarão a ser parte apenas das prestações 130 

de contas específicas que são realizadas na Câmara Municipal e no Conselho Curador.” Logo, 131 

não houve prestação como manda a lei. Prescreve o artigo 11, da lei 8.249/92 que: constitui ato 132 

de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer 133 

ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 134 

instituições, e notadamente: VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Não 135 

houve prestação de contas da rede conveniada e contratada (Irmandade da Santa Casa Coração 136 

de Jesus/Hospital e Fundação Pública de São Sebastião). Com tais ausências, impossível saber 137 

como anda o cumprimento do Plano de Saúde. Não há como aprovar as contas; a empresa 138 

Bandeirante Energia S.A. ingressou com ação judicial que recebeu o número 1003459-139 

56.2015.8.26.0587. Tal ação tramitou pela 2.ª Vara Cível local. No polo passivo da ação estavam 140 

Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus e o Município de São Sebastião. Objeto da ação, 141 

inicialmente, eram contas de luz vencidas desde junho de 2013. Bandeirante e Município fizeram 142 

acordo para o parcelamento da dívida, onde incluíram contas vencidas desde 2006. Irmandade, 143 

por sua advogada, se posicionou contra o acordo e ficou fora do acordo. Acordo homologado pelo 144 

Juiz somente entre Município e Bandeirante, sem Irmandade. Cada parcela é no valor de R$ 145 

96.024,72. São vinte parcelas. As parcelas vem sendo pagas pela Irmandade, que não faz parte 146 

do acordo. O Dinheiro sai mensalmente do repasse feito através do Termo de Convênio 01/2015. 147 

Não há previsão no Termo de Convênio 01/2015 para pagamento de contas de luz vencidas 148 

desde o ano de 2006. Claro desrespeito ao Termo de Convênio e à legislação em vigor; os 149 

pagamentos mensais no valor de R$ 5.000,00 à Dra. Luciana Paula da Rocha Correa continuam 150 

sendo feitos. Segundo a mesma, o que já foi objeto de explanação em reunião anterior, o 151 

pagamento é feito a título de “equiparação salarial”. Quem é o funcionário paradigma? Trata-se de 152 
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Servidora Pública do quadro permanente que utiliza sua carga horária mensal para prestar 153 

serviços da função de Diretora Técnica do Hospital das Clínicas de São Sebastião e demais 154 

estabelecimentos geridos pela Irmandade sob as ordens da Interventora Municipal. Seu salário 155 

está pago. Logo, o “salário” de R$ 5.000,00 além dos vencimentos pagos pelo Município são 156 

irregulares; mesmo sendo dito várias vezes em outras reuniões deste Conselho que a locação de 157 

imóvel pela Irmandade para que no imóvel funcione o Posto de Saúde Municipal é ilegal, nada 158 

tem sido feito. Tal Procedimento fere a Lei de Licitações e a Lei de Improbidade Administrativa. 159 

Pagamento de alugueis e contas de água e luz do referido imóvel, que está localizado na Rua 160 

Prefeito João Cupertino dos Santos, 85, Centro, continua sendo feito com dinheiro da subvenção 161 

paga através do Termo de Convênio 01/2015. Não há previsão no referido Convênio. Frise-se: 162 

imóvel utilizado pela Prefeitura, onde funciona exclusivamente o Centro de Saúde Municipal, mas 163 

alugado e custeado pela Irmandade. Mesmo depois de encaminhado ofício para que tal situação 164 

fosse esclarecida, a Interventora e o Senhor Secretário Municipal de Saúde não respondem 165 

porque tal ilegalidade persiste. Mas insistem em continuar com a ilegalidade. Se não há interesse 166 

em consertar, a aprovação não merece guarida; não há, sequer, parecer quadrimestral acerca da 167 

execução do Termo de Convênio 01/2015, conforme previsto da Cláusula Décima do referido 168 

instrumento. Esse parecer não foi dado em nenhum dos quadrimestres de 2017. Ilegalidade que o 169 

Município não conserta e não mostra interesse em consertar; os pagamentos mensais de R$ 170 

24.000,00 ao Médico Juan Lambert continuam. Como justificativa, o Senhor Secretário diz que o 171 

mesmo é Coordenador de uma Unidade de Saúde. Vamos pensar um pouco. A Dra. Mirela, é 172 

Diretoria Clínica. Responde por certos atos de todo o corpo clínico do complexo hospitalar que 173 

está sob intervenção. Ela responde pelo Hospital, UPA, SAMU, Boissucanga e Pronto Socorro. 174 

Ganha R$ 3.000,00. Porque Juan ganha R$ 24.000,00 só para ser Coordenador só da UPA e 175 

Boissucanga? Dra. Luciana é Diretora Técnica. Ela responde pelo Hospital, UPA, SAMU, 176 

Boissucanga e Pronto Socorro. Hierarquicamente, a Dra. Luciana está acima do Dr. Juan. Ela 177 

ganha o salário da Prefeitura e o salário de R$ 5.000,00. Porque um subordinado ganha mais que 178 

seu Chefe? A resolução 2.147/2016, do Conselho Federal de Medicina regula esta situação e diz 179 

que o Coordenador está subordinado ao Diretor Técnico e ao Diretor Clínico. Se tem menos 180 

atribuições, se está hierarquicamente abaixo das Diretorias, se de fato responde por somente 181 

duas das cinco Unidades, não pode ganhar mais que suas Chefes. Vale acrescentar que, pelos 182 

documentos apresentados, Dr. Juan faz plantões presenciais de 12 horas por dia quase todos os 183 

dias, de segunda a sexta, no Pronto Socorro, ou UPA. Como pode ainda coordenar todo o resto? 184 

Curiosidade: ganha cerca de R$ 45.000,00 por mês; participando das reuniões do Conselho Fiscal 185 

da Fundação Pública de Saúde de São Sebastião pude constatar algumas seguintes 186 

irregularidades. Primeira: até o mês de abril deste ano não havia publicidade dos atos, ou seja, 187 

nada era publicado no mural. Após a reunião de abril, a situação começou a ser consertada e os 188 

atos passaram a ser publicados desde então. Segunda: embora sejam feitas pequenas compras 189 

diretas, que são verdadeiras licitações, não havia, segundo as funcionárias da Fundação, 190 

Comissão de Licitação instituída, conforme determina a lei que criou e regula o funcionamento da 191 

fundação. Logo, as compras foram feitas de forma irregular. Entretanto, comprometeram-se a 192 

resolver a situação a partir do mês de maio, o que será objeto do próximo quadrimestre. Terceiro: 193 

não há controle de ponto biométrico, seja para os funcionários da Fundação, seja para os 194 

servidores públicos cedidos para a Fundação. Assim, prejudicada a análise de cumprimento das 195 

escalas e jornada de trabalho dos funcionários subordinados à Fundação; Diante de tais 196 

irregularidades insanáveis, e da insistência do Município em não resolver estes velhos problemas, 197 

opinava pela rejeição das contas. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Roberto, pelo mesmo 198 

foi dito que em razão da presente reunião ser para prestação de contas, não caberia a 199 

manifestação do Conselheiro Roberto. Dada a palavra à Conselheira Cláudia, pela mesma foi 200 

dito que a manifestação era pertinente porque era acerca dos dados do quadrimestre em questão. 201 

Pelo Conselheiro Henrique foi dito que as questões colocadas pelo Conselheiro Roberto devem 202 

ser objeto de auditoria. Pela Conselheira Cláudia foi dito que as questões são antigas e que já 203 
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houve solicitação à Secretaria de Saúde, mas não tem resposta. Pelo Conselheiro Daniel foi dito 204 

que os dados faltantes devem ter sido retirados para que não haja questionamentos. Pelo 205 

Conselheiro Edson Cardin foi dito que não entendia o motivo da retirada dos dados da rede 206 

conveniada e contratada da prestação de contas. Dada a palavra ao Conselheiro Henrique, pelo 207 

mesmo foi dito que um funcionário estaria trazendo os dados que estavam faltando. Em seguida, 208 

a Senhora Presidente fez a leitura do parecer da Comissão de Finanças, referente ao 1º 209 

Quadrimestre/2018, o qual diz que: “Os membros presentes se reuniram para emissão do Parecer das 210 
Contas acima referenciadas, sendo que o membro Daniel Galani se posicionou pela reprovação total das contas 211 
referentes a Secretaria de Saúde, Fundação de Saúde Pública de São Sebastião e Hospital de Clínicas de São 212 
Sebastião, tendo como justificativa vários itens de ofícios não respondidos na integralidade. Como já feito 213 
pelos colegas da gestão do COFIN anterior, a não resposta enseja na reprovação imediata. Dr. Juan Lambert 214 
continua como médico e coordenador recebendo quase R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) (Não é possível 215 
exercer a função de médico e coordenador ao mesmo tempo, ainda mais, de coordenador da unidade de 216 
Boiçucanga, a manutenção desta situação enseja a reprovação das contas). Dr. Luciana continua como 217 
coordenadora conforme já levantou outro conselheiro. Manutenção do contrato com a Sr. Priscila Santana de 218 
Souza Vasconcelos – R$4.287,00 (Lar Vicentino-Centro de Especialidades) (Reprovação imediata das contas por 219 
manter um contrato ilegal que deve ser imediatamente reincidido). Mediante os itens acima e acrescidos do 220 
conhecimento dos pareceres constantes nas atas da Gestão do COFIN de números: 354/17, 358/17 e 373/17 221 
onde não houveram respostas satisfatórias e os problemas foram mantidos tenho como última e necessária 222 
afirmação votar contrário a aprovação. Uma vez que não foi aberto a devida auditoria para averiguar os 223 
contratos, que não foram feitos os ajustes nas tabelas de prestação de contas, a manutenção da contratação da 224 
empresa Rizzo, contratação de empresas de funcionários públicos que ainda prestam serviços para a 225 
municipalidade e não foram corrigidos. A Conselheira Viviane Aparecida apresentou voto favorável pela 226 
aprovação das contas em pauta. Os demais membros, Isabel Cristina e Ana Elisa se abstiveram de votar 227 
considerando que não houve tempo hábil para análise completa em decorrência da realização de sucessivas 228 
reuniões extraordinárias do COMUS, ocorridas nas últimas semanas e em datas que coincidiram com as 229 
reuniões da COFIN, bem como o envio da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2017 fora do prazo, sendo 230 
analisadas no período em que deveríamos estar analisando as contas do 1º quadrimestre/18. RECOMENDAÇÃO 231 
unânime dos quatros membros: Cessar o contrato de Aluguel do Lar Vicentino - Centro de especialidades, 232 
financiado pelo Hospital e utilizado pela SESAU. Este parecer é parte integrante da ata da 404ª reunião da 233 
Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, ocorrida no dia 234 

24/05/2018”. Ao contínuo, pela Senhora Presidente foi lido o parecer da COFIN acerca do 235 

cumprimento das ressalvas feitas na prestação de contas do Terceiro Quadrimestre do ano de 236 

2017. Pelo Conselheiro Roberto foi solicitado que não fosse autorizada a apresentação dos 237 

dados faltantes e trazidos no momento pelo Conselheiro Henrique, pois os mesmos não foram 238 

apresentados tempestivamente e não há como se estudar os mesmos e apresentar os 239 

questionamentos. Pelo Conselheiro Edson foi indagado o porquê dos dados não terem sido 240 

apresentados antes e que não seria legal a apresentação no momento. Pela Senhora Presidente 241 

foi informado que já eram 18 horas e que submeteria à Plenária a deliberação da continuação dos 242 

trabalhos. Por unanimidade foi deliberado pela continuação dos trabalhos pelo prazo 243 

regimental. Em seguida, a Senhora Presidente colocou em votação o pedido de apresentação 244 

dos dados da rede assistencial contratada e conveniada. Por maioria, sendo nove votos contra 245 

e seis votos a favor, foi negada a apresentação. Em seguida os Conselheiros Douglas e 246 

Roberto solicitaram que a votação das contas prestadas não fosse feita porque o parecer da 247 

COFIN não foi conclusivo, como prescreve o Regimento Interno. Continuando os trabalhos, a 248 

Senhora Presidente informou que o parecer da COFIN contou com duas abstenções para não 249 

prejudicar a Secretaria da Saúde, porque as integrantes não tiveram tempo hábil para efetuar as 250 

análises necessárias da documentação apresentada. Acrescentou que em outras oportunidades o 251 

Conselho não votou de acordo com o entendimento da COFIN e que o parecer não era 252 

indispensável, esclarecendo que os Conselheiros poderiam votar pela aprovação, rejeição ou 253 

aprovação com ressalvas. Ainda, lembrou que toda a documentação de prestação de contas fica 254 

disponível na secretaria do Conselho para que todos possam consultar e que o parecer da COFIN 255 

e o material da apresentação da prestação de contas foram enviados por e-mail para todos os 256 

Conselheiros para que estes pudessem analisar e formar sua convicção. Lembrou também que o 257 

Conselho de Saúde é composto por quarenta Conselheiros e que poucos comparecem na 258 
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Secretaria do Conselho para analisar os documentos de prestação de contas, e poucos leem e 259 

estudam os slides da apresentação e o parecer da COFIN que são enviados por e-mail antes da 260 

reunião. Em seguida, ressaltou a importância da participação dos Usuários no Conselho, que 261 

costumam faltar nas reuniões, e solicitou que todos os Conselheiros pensem melhor nos objetivos 262 

do Conselho, tenham mais compromisso com os trabalhos que devem ser feitos e evitem 263 

discussões infrutíferas. Em continuação, o Conselheiro Henrique pediu para que fossem 264 

colocadas em votação as contas. O Conselheiro Carlos Roberto disse que cometeram uma 265 

falha de não apresentar os dados e solicitou que se iniciasse a votação. Em seguida, passou-se à 266 

votação. Nenhum Conselheiro votou pela aprovação. Pela aprovação com ressalvas votaram dez 267 

Conselheiros. Pela rejeição votaram seis Conselheiros. Assim sendo, as contas do primeiro 268 

quadrimestre de do ano de 2018 foram aprovadas com ressalvas. Em seguida, a Plenária 269 

deliberou por unanimidade que as ressalvas a serem sanadas são os questionamentos feitos pelo 270 

Conselheiro Daniel que constam no parecer da Comissão de Finanças lido nesta reunião e a 271 

apresentação dos dados da rede assistencial contratada e conveniada. Em seguida, a Senhora 272 

Presidente informou ao Senhor Secretário Municipal da Secretaria da Saúde acerca do prazo 273 

para sanar as ressalvas, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as 18:20. Nada 274 

mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será 275 

aprovada e assinada pelos presentes.  276 

Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino e presidida por Isabel Cristina do 277 

Nascimento Oliveira. São Sebastião, 29 de maio de 2018. 278 
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