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ATA DA 166ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 22 de dezembro de 2020, com início às 14h e 20 minutos, em segunda chamada. 3 

LOCAL: COMUS/ FACEBOOK(LIVE).  4 

PAUTA: TERMO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 5 

SÃO SEBASTIÃO/SP E A IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS: 6 

Sr. Paulo Henrique, vice presidente do COMUS, iniciou a reunião em primeira chamada, porém 7 

ainda não havia o quórum exigido. Em seguida, informou que assim que o quórum fosse 8 

formado daria início à reunião em segunda chamada às14 h e 20 minutos. Completado o quórum 9 

mínimo, Sr. Paulo Henrique passou a ordem do dia. .  10 

Ordem do dia: 11 

1- Termo de Assistência à Saúde que entre si celebram o Município de São Sebastião/SP e 12 

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus: Sra. Laysa Christina Pires do Nascimento, 13 

servidora Municipal, deu início a apresentação e fez um breve resumo sobre o Convênio atual, 14 

disse que ele teve início no ano de 2015 e de acordo com a vigência prevista em lei, ele já 15 

extrapolou o prazo previsto de 60 meses, com sua prorrogação de excepcionalidade com 16 

encerramento previsto para o dia 31/12/2020. Explicou que essa é a urgência de se firmar o 17 

novo Termo de Convênio para o exercício do ano de 2021. Informou que o novo Termo de 18 

convênio enviado para os conselheiros foi elaborado com base nas leis vigentes e todas as 19 

normas vigentes referentes à matéria. Explicou que o município não pode ficar sem o Convênio 20 

em decorrências de repasses de recursos federais e municipais para Irmandade com relação ao 21 

custeio dos serviços prestados no âmbito hospitalar. Falou que existe a necessidade desse 22 

instrumento ser firmado e por isso o Termo de Convênio foi elaborado. Lembrou que na última 23 

apresentação efetuada em plenária do COMUS foi realizada uma apresentação completa, sendo 24 

explanadas detalhadamente todas as cláusulas, momento em que surgiram alguns 25 

questionamentos por parte dos representantes da Irmandade, ficando acordado pelo adiamento 26 

da reunião até que se discutisse juntamente com a Irmandade todos os apontamentos 27 

elencados. Disse que receberam o Sr. Décio, provedor da Irmandade, Dr. Marcelo Galvão e Sra. 28 

Guga, sendo discutidos os dois apontamentos elencados pela Irmandade e com a devida 29 

alteração, já encaminhada aos conselheiros por e-mail. Em seguida, disponibilizou a 30 

apresentação da minuta revisada para visualização da plenária com as duas únicas alterações 31 

em destaque na cor amarela, no trecho preâmbulo do Termo, “atualmente sob Intervenção 32 

Administrativa Civil, declarada originalmente pelo Decreto Municipal nº 3.865, DE 21/08/2007” foi 33 

acrescentado” especificamente nos artigos 5º e 6”. Já na cláusula 2ª “Os termos da Intervenção Administrativa 34 

Civil” foi acrescentado “permanecem vigentes”. Disse que os demais termos permaneceram iguais ao 35 

apresentado na última reunião. Informou que a lei referente ao repasse dos 6 milhões mensais 36 

para custear os serviços hospitalares (UPA, OS Central e PA de Boiçucanga) já foi aprovada 37 

para o exercício de 2021, ficando somente na dependência da aprovação do Termo de 38 

Convênio. Em seguida ressaltou a importância de se firmar o referido instrumento, objetivando 39 

evitar o corte dos repasses já mencionados. Sr. Paulo Henrique disponibilizou o momento para 40 

manifestação dos conselheiros com relação à matéria. Perguntou aos membros conselheiros 41 

presentes e aos na modalidade online se haviam questionamentos depois das alterações 42 

efetuadas e solicitou que os membros viessem a mesa para que todos os participantes na 43 

modalidade online pudessem ouvir de forma clara as argumentações. Sra. Ana Soares 44 

agradeceu a presença do Sr. Décio e da conselheira Viviane, também membro da Irmandade, 45 

pois na última reunião mostraram à gestão a necessidade de participação da Irmandade no 46 

processo de elaboração do referido Termo de Convênio. Desculpou-se pela falha e disse que 47 

espera que isso não ocorra nunca mais. Desejou um Feliz Natal a todos os Conselheiros. Sr. 48 

Paulo Henrique considerou ser importante para acompanhamento da plenária presencial e 49 
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online que todos fossem a frente na hora do voto. Disse que fará a chamada pela ordem da lista 50 

de presença, sendo esta a ordem: 51 

Ana Cristina Rocha Soares: votou pela Aprovação;   52 

Fernanda Moura: votou pela Aprovação;   53 

Fernanda Carolina Da S. L. P. Cunha: votou pela Aprovação;   54 

Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pela Aprovação;   55 

Décio Moreira Galvão: votou pela Aprovação;   56 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: votou pela Aprovação;   57 

Ivan Campos de Alvarenga: votou pela Aprovação;   58 

Leonel Nulman Szterling: votou pela Aprovação;   59 

Viviane Moura Snodgrass: votou pela Aprovação;   60 

Josilene Duarte dos Santos: votou pela Aprovação;   61 

Eduardo Celso Cunha: votou pela Aprovação;   62 

Alice Braz Rodrigues: votou pela Aprovação;  63 

Douglas Alberto Braga: votou pela Aprovação;    64 

Angela Júlia Recchia Thomaz: votou pela Aprovação; 65 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: votou pela Aprovação;    66 

Tayná Cruz Souza de Araujo: votou pela Aprovação.    67 

Sr. Paulo Henrique declarou Aprovado o Novo Termo de Convênio entre a Prefeitura e a 68 

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus. Em seguida, esclareceu que na ultima reunião 69 

extraordinária tinha sido encaminhado que nessa reunião seriam discutidos dois itens de pautas, 70 

porém a Secretaria Executiva em reunião específica entendeu por bem deixar somente um tema, 71 

abrindo prazo para que os conselheiros recebam os recursos e se manifestem num prazo de 15 72 

dias e ao final desse, uma nova reunião será agendada para votação. Em seguida desejou um 73 

Feliz Natal e um excelente Ano Novo com muita saúde, paz e união, a seguir encerrou a reunião.  74 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 75 

será aprovada e assinada pelos membros. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos 76 

e presidida por Paulo Henrique Ribeiro Santana, vice-presidente do COMUS. 77 

São Sebastião, 22 de dezembro de 2020. 78 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 79 

Ana Cristina Rocha Soares  Fernanda Moura  

Fernanda Carolina da S. L. P. cunha  Paulo Henrique Riberio Santana  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  Décio Moreira Galvão  

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  Ivan Campos de Alvarenga  

Leonel Nulman Szterling  Viviane Moura Snodgrass  

Josilene Duarte dos Santos  Dirceia Arruda de Oliveira  

Eduardo Celso Cunha  Alice Braz Rodrigues  

Douglas Alberto Braga  Angela Júlia Recchia Thomaz  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  Tayná Cruz Souza de Araujo  
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