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ATA DA 159ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 03 de março de 2020, em segunda chamada, com início às 15h e 15 m e término às 3 

17h e 05 m. 4 

Local: SALA DE REUNIÕES DO COMUS.  5 

Pauta: 6 

1. Eleição das vagas remanescentes do Comus; 7 

2. Posse da Composição do Biênio 2020-2021; 8 

3. Eleição das Comissões:  9 

4. Pauta da Ordinária de Março: 4.1- Validação do Protocolo Operacional Multiprofissional – 10 

FSPSS – Carrinho Emergência; 4.2- Autorização para redistribuição Adscrita da População – 11 

USF São Francisco e Morro do Abrigo – FSPSS; 4.3- Visitas às unidades de saúde (grupo 12 

aberto); 4.4- Integração dos novos membros; 13 

5. Solicitação de Extraordinárias para Março: Pedido do Planejamento para Apresentação 14 

Instrumentos de Gestão – Ofício DEPLAN; 15 

6. Informes: Inscrições abertas para o Curso Participação e Controle Social. Uma parceria 16 

entre o CNS e a CGU para o fortalecimento do Controle Social no SUS. O curso inicia no dia 10 17 

de Março. Indicado para todos os Conselheiros visto que não terá mais curso presencial (link 18 

está no e-mail). 19 

1. Eleição das vagas remanescentes do Comus: A reunião foi aberta pela Sra Isabel, ex-20 

Presidente deste Conselho, que conduzirá a mesma até a eleição da Secretaria Executiva. 21 

Informou à plenária que procederiam à eleição das vagas remanescentes do processo eleitoral 22 

que teve início em 11/02/2020, que são duas vagas para o segmento Usuários e uma para o 23 

segmento Prestador de Serviços de Saúde; complementou que a votação se dará entre 24 

membros de cada segmento, usuário vota em usuário e prestador em prestador. As entidades 25 

participantes do segmento Prestador de Serviços são: Itapema Laboratório de Análises Clínicas 26 

Ltda, Eco-Rad Diagnósticos por Imagem Ltda e Irmandade Santa Casa Coração de Jesus. Cada 27 

uma votou em si mesma, e foi utilizado o critério de antiguidade, o 2º previsto no Regimento da 28 

Comissão Eleitoral como desempate, considerando que o 1º também incorreu em empate; foi 29 

eleita a Irmandade Santa Casa Coração de Jesus. Em seguida apresentou as entidades que 30 

concorreriam às duas vagas de usuários: Amor Exigente São Sebastião, Amigos do Bairro 31 

Olaria, Paróquia São Sebastião – Pastoral da Saúde e Centro de Convivência da Terceira Idade 32 

– Polvo. As cédulas foram distribuídas e após a votação, ouve a contabilização dos votos, tendo 33 

sido eleitas as entidades Centro de Convivência da Terceira Idade – Polvo e a Paróquia São 34 

Sebastião – Pastoral da Saúde. Sra Rosana, representante do Laboratório Itapema, 35 

manifesta-se sobre o formato da eleição, que privilegia a Irmandade, uma vez que é a mais 36 

antiga. Sra Giuliana, membro da Comissão Eleitoral afirma que foi feita uma pesquisa em 37 

outras cidades maiores e seguiram o mesmo padrão. 2. Posse da Composição do Biênio 38 

2020-2021: Sra Isabel apresenta toda a composição que toma posse neste momento, do seu 39 

mandato de dois anos; deseja boas vindas e pede para que esqueçam que são de segmentos 40 

diferentes e trabalhem justos em defesa da saúde pública. 3. Eleição das Comissões: Sra 41 

Isabel informa que a primeira comissão será a Secretaria Executiva, pede aos conselheiros 42 

que tiverem intenção de concorrer a comissão se apresentem. Os conselheiros José Irineu de 43 

Souza e Henrique Cardoso dos Santos se candidataram pelo segmento Usuários, a conselheira 44 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas pelo segmento Trabalhador de Saúde e o Sr. Paulo 45 

Henrique Ribeiro Santana pelo segmento Governo. A conselheira Dircéia se manifesta 46 

inadvertidamente em favor da conselheira Cláudia. O conselheiro Paulo Guimarães entendeu 47 

que não ficou esclarecido que todos podiam se candidatar, após esclarecido, e tendo somente 48 

esses quatro conselheiros de candidatado, passou-se à votação para Presidente. O conselheiro 49 

Paulo Henrique questiona a legitimidade do suplente concorrer à vaga de Presidente – situação 50 
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da conselheira Cláudia, pois entende que a vaga é da entidade e que quando a titular estiver 51 

presente poderá assumir a presidência, e também quanto ao voto, se a titular estiver presente a 52 

entidade terá dois votos?. Sra Tereza – administrativo do Comus – disponibiliza a cópia do 53 

Regimento Interno, que versa em seu Artigo 15º, § 2º o seguinte: “Os suplentes do 54 

Conselho poderão participar dessas comissões;” e em seu Artigo 34, Parágrafo Único O 55 

Presidente do Conselho terá, além do voto de conselheiro, o voto de desempate. Os 56 

conselheiros Paulo Henrique e Cláudia Canhadas falam porque querem concorrer a 57 

presidência, o conselheiro Henrique Cardoso fala que pretende trabalhar na Executiva, fala da 58 

pouca participação social e do seu interesse em saúde pública, mas declina de concorrer à 59 

presidência devido à sua agenda apertada. Após as discussões a Sra Isabel faz a leitura das 60 

atribuições da Secretaria Executiva, após pegunta se a plenária prefere eleição fechada ou 61 

aberta; a maioria preferiu aberta, então passou-se à votação. Por 12 (doze) votos à 5 (cinco) e 62 

uma abstenção, a conselheira Cláudia Canhadas é eleita Presidente do Comus, com Paulo 63 

Henrique como Vice-Presidente, Henrique Cardoso 1º Secretário e José Irineu 2º Secretário. Em 64 

seguida Sra Isabel passa a condução da reunião à Presidente Eleita do Conselho, Sra Cláudia 65 

Canhadas, mas antes agradece à todos pelos 4 anos de trabalho, e diz que continuará 66 

acompanhando os trabalhos do Comus. A conselheira Dircéia se despede elogiando a Sra 67 

Isabel e dá as boas vindas à Sra Cláudia Canhadas. A Presidente dá continuidade à formação 68 

da Comissões, principiando pela Comissão de Finanças – COFIN; lembrou à todos que as 69 

comissões tem que ter a paridade e pediu que os candidatos se manifestassem. Se 70 

candidataram o conselheiro Henrique Cardoso(segmento usuários), o conselheiro Fernando 71 

Francisco(segmento usuários), a conselheira Fernanda Paluri (segmento governo) e por fim a 72 

própria Presidente, Cláudia Canhadas(segmento trabalhador); foram aprovados por 73 

unanimidade pela plenária. Dando sequência a Presidente passou à formação da Comissão 74 

de Acompanhamento do Plano Municipal, pedindo que os candidatos se apresentassem; o 75 

conselheiro Douglas Braga(segmento usuários), a conselheira Viviane Snodgrass(segmento 76 

usuários), o conselheiro Bruno Santos (segmento governo) e por fim o conselheiro Marcelo 77 

Ferraz(segmento trabalhador) se apresentaram – aprovados por unanimidade. A próxima 78 

comissão a ser formada foi da Revisão da Lei/Regimento; candidataram-se o conselheiro 79 

Henrique Cardoso(segmento usuários), a conselheira Viviane Snodgrass(segmento usuários), o 80 

conselheiro Paulo Guimarães (segmento governo) e a Presidente, Cláudia Canhadas(segmento 81 

trabalhador) – aprovados por unanimidade. A Comissão de Ética foi a próxima, se 82 

apresentando o conselheiro José Irineu(segmento usuários), a conselheira Solange 83 

Wolff(segmento usuários), a conselheira Jacqueline Marinho(segmento governo) e o conselheiro 84 

Marcelo Ferraz(segmento trabalhador) – aprovado por unanimidade. A Presidente informa 85 

que a Comissão de Acompanhamento dos C.G.U’s será formada na Reunião Ordinária de 10 86 

de março de 2020, quando deverá contar com outros membros que podem querer concorrer a 87 

vaga. Dando segmento fala sobre as vagas no Conselho Curador e Fiscal da FSPSS; para o 88 

Conselho Curador as vagas são somente para usuários, devendo ser indicados quatro titulares 89 

e seus respectivos suplentes. Os seguintes usuários se candidataram: Dircéia Arruda(titular) e 90 

Ângela Júlia(suplente), Luciana Santos(titular) e Douglas Braga(suplente), Viviane 91 

Snodgrass(titular) e Sueli Morais(titular), ficando pendente dois suplentes que serão indicados 92 

na ordinária de 10 de março de 2020 - aprovados por unanimidade. Para o Conselho Fiscal 93 

a Presidente informou que pode ser de qualquer segmento, mas tem que atender a um quesito 94 

ténico: Lei Complementar 225/2017, Artigo 14º(§ 1° Somente podem ser indicados para o 95 

Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em curso de nível 96 

universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo/função em 97 

área financeira e contábil, preferencialmente, de órgão público); candidataram-se à vaga a 98 

conselheira Solange Wolff como titular e o conselheiro Roberto Vicente como suplente: 99 

aprovado por unanimidade. Sra Giuliana orienta sobre a necessidade do titular avisar o 100 

suplente se não puder comparecer à reunião para não prejudicar o quórum. A Presidente 101 
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lembra que os membros do Comus indicados para os Conselhos da Fundação de Saúde devem 102 

atualizar a plenária nas reuniões ordinárias sobre o que foi discutido e decidido. A Presidente 103 

precisou se ausentar do recinto, pedindo autorização da plenária para que a Sra Isabel 104 

concluísse a reunião. 4. Pauta da Ordinária de Março: 4.1- Validação do Protocolo 105 

Operacional Multiprofissional – FSPSS – Carrinho Emergência; 4.2- Autorização para 106 

redistribuição Adscrita da População – USF São Francisco e Morro do Abrigo – FSPSS; 4.3- 107 

Visitas às unidades de saúde (grupo aberto); 4.4- Integração dos novos membros. 5. 108 

Solicitação de Extraordinárias para Março: Pedido do Planejamento para Apresentação 109 

Instrumentos de Gestão – Ofício DEPLAN 034/2020: Apresentação Retificada do Plano 110 

Municipal de Saúde, bem como das Programações Anuais de Saúde de 2019/2020/2021. 6. 111 

Informes: Inscrições abertas para o Curso Participação e Controle Social. Uma parceria entre o 112 

CNS e a CGU para o fortalecimento do Controle Social no SUS. O curso inicia no dia 10 de 113 

Março. Indicado para todos os Conselheiros visto que não terá mais curso presencial (link está 114 

no e-mail). Sr.Mônico, Presidente do Idefesp quer saber sobre todas as comissões, quem são 115 

os membros, quais os dias das reuniões; Sra Tereza informa que enviará um quadro com todos 116 

os dados para todos os conselheiros. Após explanação dos itens de pauta a Sra Isabel passa a 117 

palavra para o Conselheiro Henrique, que abre sua fala agradecendo a sra Isabel e as 118 

funcionárias do conselho pelo seu trabalho, ressalta a importância de se fazer esse curso de 119 

capacitação, principalmente os novos conselheiros. A conselheira Jacqueline fala que nós 120 

precisamos somar e não dividir, que temos que unir esforços na construção de uma saúde 121 

melhor. O conselheiro Henrique concorda com a Conselheira Jacqueline, e acrescenta que não 122 

é só aqui, em ano político, principalmente no Brasil existe essa polarização, e isso só vai mudar 123 

com uma melhor conscientização, maior conhecimento dos nossos deveres e direitos. Sra Ana 124 

Maria – administrativo do Comus – lembra que as convocações para reunião são feitas por e-125 

mail, e que sempre pedimos para confirmar antes devido à necessidade de quórum, e quando 126 

não puder vir, avisar seu suplente. O conselheiro Roberto Vicente fala que enfrenta esse 127 

problema em outros conselhos dos quais faz parte, principalmente do usuário que só sabe 128 

reclamar, mas não participa efetivamente. Sra Isabel fala da experiência na qualificação dada 129 

pelo CEFOR e da Conferência de Saúde, onde a participação dos usuários foi irrisória. A 130 

conselheira Dircéia sugere que sejam incluídas políticas públicas no currículo escolar, precisa 131 

começar na base. A conselheira Viviane Snodgrass e a Sra Ana Maria partilharam suas 132 

experiências pessoais na Conferência Municipal de Saúde. O conselheiro Douglas fala da 133 

dificuldade que é para os membros que não são funcionários da prefeitura participar das 134 

reuniões; Sra Ana Maria diz que reconhece a importância do trabalho voluntário, e que por isso 135 

fazemos o possível para assessorá-los. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as 136 

dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes. Ata 137 

elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Cláudia Prudente de Siqueira 138 

Canhadas. São Sebastião, 03 de março de 2020. 139 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 140 

Ana Cristina Rocha Soares  Paulo Roberto Machado Guimarães  

Jacqueline Marinho Santos  Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  

Marcela Prates Santana  Paulo Henrique Ribeiro Santana  

Willians Alves Santana  Roberto Vicente do Nascimento  

Claúdia Prudente de Siqueira Canhadas  Ivan Campos de Alvarenga  

Marcelo Ferraz Coelho  Leonel Nulman Szterling  

Mirella Gomes de Souza  Viviane Moura Snodgrass  

Solange Wolff Fischer  Danila Carvalho de Santana Caruzzo  

Dirceia Arruda de Oliveira  Eliseu Pires Arantes  
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Henrique Cardoso dos santos  Douglas Alberto Braga  

José Irineu de Souza  Fernando Francisco  

Sueli Rodrigues de Morais  Luciana da Silva  

Angela Júlia Recchia Thomaz   Rosalina Dirce Martins Duarte  
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