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ATA DA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 23 de fevereiro de 2021, com início às 14 horas e 08 minutos, em segunda 3 

chamada, término às 15 horas e 21 minutos. 4 

LOCAL: SINDSERV- Sindicato dos Trabalhadores Municipais de São Sebastião - SP.  5 

Modalidade: Presencial para Conselheiros, com transmissão pelo Facebook para a 6 

população.  7 

Sra. Cláudia Prudente, presidente do COMUS, deu início a sessão informando que regras para 8 

apresentação, questionamentos e votação. Disse que as intervenções on line deverão passar 9 

pela mesa diretora e/ou técnicos que estarão discorrendo sobre o item de pauta; que cada 10 

conselheiro terá 3 minutos para intervenção, conforme Regimento Interno; lembrou que a 11 

próxima reunião ordinária será dia 09/03/2021; que toda a documentação expedida e recebida 12 

fica na sala do COMUS, à disposição para consulta. Ressaltou que essa é a melhor maneira de 13 

se inteirar sobre os trabalhos das comissões e do Conselho em geral, podendo assim verificar 14 

quais medidas foram tomadas em relação aos temas discutidos. Lembrou ainda que ao 15 

constatar alguma inconformidade que não possa ser resolvida no ambiente da Secretaria da 16 

Saúde, o Conselho emite Ofício à autoridade competente para que as providências cabíveis 17 

sejam tomadas; este Conselho é um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, 18 

fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não temos poder de decidir e executar qualquer tipo de 19 

ação. Após remeter à autoridade competente o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer 20 

outros desdobramentos partirão do órgão específico. A seguir, passou a palavra ao 21 

representante da saúde Sra. Laysa apresentaria a Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 22 

2020. 23 

ORDEM DO DIA:  24 

1. Prestação de Contas da Secretaria de Saúde – SESAU, Hospital de Clínicas de São 25 

Sebastião – HCSS, Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS covid-19 e Fundação de 26 

Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS – 3º Quadrimestre de 2020: Sra. Laysa iniciou a 27 

reunião discorrendo sobre sua qualificação profissional, desculpou-se por ter levado o arquivo 28 

que seria apresentado à Câmara Municipal e informou que o arquivo continha o mesmo 29 

conteúdo a ser apresentado. Discursou sobre o artigo 36 e 41 da Lei Complementar Federal 30 

nº141 de 13/01/2012. Passou ao quadro referente à Execução Orçamentária da Secretaria de 31 

Saúde – Secretaria de Saúde (SESAU). Receitas Arrecadadas por Fonte de Recursos, sendo o 32 

repasse pelo Tesouro no valor de R$ 121.984.308,08, Recursos da União no valor de R$ 33 

8.263.743,42, e Recurso do Estado no valor de R$ 222.167,89 disse que pelo gráfico pode-se 34 

perceber que a maior fonte de recurso vem do Tesouro Municipal, a União tem uma parcela 35 

pequena comparada com o a do Tesouro Municipal e o Estado menor ainda. Aplicação dos 36 

recursos. Disse que nesse período foi aplicado R$ 43.192.277,04, e que totaliza aplicação de 37 

35,41%, explicou que o gestor é obrigado a aplicar no mínimo 15% em saúde, como se pode 38 

perceber a aplicação feita foi superior. Receitas Arrecadas por Fonte de Recurso, apresentou 39 

gráfico de como foi aplicado no 3º quadrimestre no total de R$ 59.791.725,41, com 40 

administração geral, atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, vigilância sanitária, 41 

vigilância epidemiológica e alimentação e nutrição. Disse que foi utilizado 26% no pagamento de 42 

pessoal e encargos sociais, 45% em subvenções sociais, 3% em medicamentos e correlatos, 43 

0,41% em outros matérias de consumo, 16% em demais serviços de terceiros e 10% em 44 

investimos. Execução Orçamentária da Secretaria de Saúde – Fundação de Saúde Pública 45 

de São Sebastião (FSPSS). Apresentou quadro comparativo mensal entre o 3º quadrimestre de 46 
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2019 e o 3º quadrimestre de 2020. No 3º quadrimestre de 2020 o montante de recursos fora de 47 

R$ 9.139.777,98, foram utilizados com folha de pagamento R$ 5.962.441,69, com tributos R$ 48 

1.479.453,27, com férias R$ 299.313,74, rendimentos de aplicações financeiras R$2.992,50 e 49 

custeios foram utilizados o valor de R$ 852.063,73, tendo saldo de R$ 549.498,05. Execução 50 

Orçamentária da Secretaria de Saúde – Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS). 51 

Informou que houve erro operacional no envio do arquivo aos conselheiros, onde foi identificada, 52 

no dia anterior a apresentação, em reunião com o novo secretário e apresentaria os dados 53 

corretos. Disse que a receita recebida em nos meses de setembro, outubro, novembro e 54 

dezembro totalizaram o valor de R$ 16.357.875,89, por fontes de subvenção social (fonte 55 

municipal e federal) e serviços hospitalares (convênios faturados e particulares recebidos). 56 

Apresentou planilha com despesas operacionais, descriminadas por mês, totalizando o valor de 57 

R$ 16.535.017,01, constando planilha complementar com gastos de processos judiciais, 58 

encargos bancários, funcionários CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), gases medicinais, 59 

materiais hospitalares e entre outras despesas operacionais. Resultado Econômico do 60 

Período. Receita de R$ 16.550.049,36, despesa de R$17.391.610,79, déficit de R$ 841.561,44. 61 

Informou que as seis maiores despesas com recurso da subvenção são os valores gastos com o 62 

pessoal CLT, serviços médicos, benefícios CLT, materiais hospitalares, locações, gêneros 63 

alimentícios e descartáveis. Ouvidoria – SESAU (Secretaria de Saúde). Foram registradas 220 64 

manifestações, dentre elas 166 reclamações, 44 pedidos de informações, 7 elogios, 1 65 

solicitação, 8 denúncias. Manifestações referentes a Unidades de saúde da família: 1 denúncia, 66 

1 elogio, 48 reclamações, 5 pedidos de informações e 1 solicitação. As manifestações da sub-67 

rede, como o CAPS, CEMIM, entre outros, totalizaram 392. Produção Ambulatorial e 68 

Assistencial. O grupo de procedimento aprovado no período foi de 538.615 procedimentos, no 69 

valor de R$ 1.880.393,30. Em relação os leitos cadastrados para especialidade a meta pactuada 70 

foi de 1.616, explicou que não foram atingidas as metas pactuadas em decorrência da 71 

pandemia, pois algumas cirurgias eletivas foram canceladas, obtendo 882 internações no 72 

período. Atenção Básica. No 3º quadrimestre, houve 45.440 atendimentos, entre consultas 73 

médicas e de enfermagem, demonstrado em gráfico por mês e tipos de consulta (atendimento 74 

de urgência, educação e saúde, atendimento em grupo e avaliação/procedimento coletivo). 75 

Apresentou as condições avaliadas nos atendimentos: 841 pessoas com diabetes, 1.697 com 76 

hipertensão arterial, 836 consultas de pré-natal, 437 de puericulturas, 70 referentes a DST/HIV, 1 77 

de hanseníase, 33 de tuberculose, 439 de prevenção de câncer cervico-uterino, demonstrado de 78 

forma gráfica e comparativo com o 3º quadrimestre de 2019. Foram solicitados 27.396 exames 79 

complementares, entre patologia clínica, coleta cito cervico-vaginal, ultrassonografia obstétrica e 80 

outros, demonstrado de forma gráfica e comparativo com o 3º quadrimestre de 2019. Foram 81 

solicitados 3.987 encaminhamentos, sendo: 3.850 para atendimento especializado, 16 para 82 

internação hospitalar e 121 para urgência, demonstrado de forma gráfica e comparativa com o 3º 83 

quadrimestre de 2019. Foram efetuados 3.341 procedimentos, demonstrado de forma gráfica e 84 

comparativa com o 3º quadrimestre de 2019. Foram realizadas 19.623 visitas domiciliares, sendo 85 

1.763 visitas de médicos e enfermeiras, e 17.860 visitar feitas por agentes comunitários de 86 

saúde - ACS, demonstrado de forma gráfica. Apresentada a produtividade de profissionais 87 

médico e enfermeiros, de forma individual, em número de consultas, atividades coletivas, visitas 88 

domiciliares e participação em reuniões técnicas e de equipe programadas pela diretoria da 89 

atenção básica, demonstrado de forma gráfica. Atendimento e absenteísmo da ESF foram 90 

agendadas 7.099 consultas com enfermeiros e houve 1.970 faltas (27,75%), agendadas 21.564 91 

consultas com médicos e houve 4.836 faltas (22,43%), demonstrado de forma gráfica e 92 
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comparativa com o 3º quadrimestre de 2019. Odontologia - Atenção Básica. Foram efeituados 93 

36.429 atendimentos odontológicos, demonstrado de forma gráfica pelo total de procedimentos e 94 

comparativa com ou 3º quadrimestre de 2019. As urgências foram de 874 de atendimentos e de 95 

urgência 24hs na UPA foram de 321 atendimentos, totalizando 1.195 atendimentos. Houve 227 96 

atendimentos de odontológicos hospitalar. Houve 507 atendimentos odontológico CTBMF 97 

(Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial) – procedimentos. O 98 

programa de Saúde na Escola – odontologia teve 699 procedimentos preventivos, devido à 99 

pandemia. Houve 269 atendimentos odontológicos em visitas domiciliares. Apresentou planilha 100 

com dados do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, constando quantidade de 1ª 101 

consulta, tratamentos concluídos, atendimentos/consultas, procedimentos, endodontias, 102 

periodontias entre outros, totalizando 3.729 atendimentos, demonstrado de forma gráfica e 103 

comparativa com o 3º quadrimestre de 2019. Atenção Especializada. CIAMA (Centro de 104 

Incentivo ao Aleitamento Materno). Totalizando 1.050 de atendimentos no período, 105 

demonstrado de forma gráfica, por profissionais e comparativa com ou 3º quadrimestre de 2019. 106 

Nos atendimentos de atividade assistida, observa-se que não houveram atendimentos em grupo 107 

devido à pandemia, contudo foram registradas 1.050 atividades entre atendimento individuais e 108 

visitas domiciliares. Não houve atendimento multidisciplinar para curso de casais. Foram 109 

registrados 6 atendimentos na modalidade de yoga para gestante, demonstrado de forma gráfica 110 

e comparativa com ou 3º quadrimestre de 2019, explicou que a queda de atendimentos se deu 111 

em decorrência a pandemia. CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas). 112 

Fez atendimento de 174 pessoas, entre atendimentos oficineiras, novos casos (adultos e 113 

adolescentes), alimentação e psiquiatria, demonstrado de forma gráfica os atendimentos e 114 

serviços, e comparativa com ou 3º quadrimestre de 2019. CAPS I (Centro de Atenção 115 

Psicossocial). Total de atendimentos 2.010 pessoas, demonstrado de forma gráfica por 116 

profissionais e comparativa com ou 3º quadrimestre de 2019. Os atendimentos totalizaram 784 117 

atendimentos no quadrimestre, demonstrado de forma gráfica e comparativa com ou 3º 118 

quadrimestre de 2019. CEMIN (Centro Municipal de Infectologia). Foram encaminhados novos 119 

casos para início de tratamento 3 homens, demonstrado de forma gráfica e comparativa com ou 120 

3º quadrimestre de 2019. Outras doenças de transmissão sexual foram identificadas nesse 121 

período em 14 homens e 27 mulheres, demonstrado de forma gráfica e comparativa com ou 3º 122 

quadrimestre de 2019. Centro de Reabilitação Topolândia. Totalizaram 1.361 atendimentos 123 

multiprofissionais, demonstrado de forma gráfica e comparativa com o 3º quadrimestre de 2019. 124 

Centro de Reabilitação Boiçucanga.  Totalizaram 962 atendimentos multiprofissionais, 125 

demonstrado de forma gráfica e comparativa com o 3º quadrimestre de 2019. Regulação. AME 126 

(Ambulatório Médico de Especialidade) foram utilizadas em consulta 82 vagas e 41 em exames. 127 

Hospital Universitário de Taubaté foram utilizadas 12 vagas. Hospital Regional do vale do 128 

Paraíba foram utilizadas 3 vagas. Santa Casa de São José dos Campos foram utilizadas 5 129 

vagas e Hospital Regional do Litoral Norte foram utilizadas 104. AME Caraguatatuba, foram 130 

ofertadas 2.699 vagas para exames nas especialidades, agendados 2.243 exames, foi utilizado 131 

83%, presentes 1.546 (69%) e 678 ausentes (30%). ECORAD foram ofertadas 3.829 vagas para 132 

exames nas especialidades, agendados 3.829 exames, foi utilizado 99%, presentes 2.538(66%) 133 

e 1.291 ausentes (34%). AFIP (Associação Fundo de Incentivo a Pesquisa) foram ofertadas 30 134 

vagas para tomografia com contraste, agendadas 32 vagas, utilizado 107%, presentes 26 (81%) 135 

e 6 ausentes (19%). CADI, (Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem) foram ofertadas 136 

1.051 vagas para exames nas especialidades, agendados 1.028 exames, foi utilizado 98%, 137 

presentes 838(82%) e 190 ausentes (18%). DIMEN, não foi agendado nenhum exame. HCSS 138 
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(Hospital de clínicas de São Sebastião) foram ofertadas 131 vagas para cirurgia nas 139 

especialidades, agendados 62 cirurgias, foi utilizado 47%, presentes 51(82%) e 11 ausentes 140 

(18%). Hospital Escola de Universidade de Taubaté foram ofertadas 18 vagas para consultas 141 

nas especialidades, agendados 56 consultas, foi utilizado 311%, presentes 38(68%) e 18 142 

ausentes (32%). Hospital de Olhos e Clinicas, foram ofertadas 719 vagas para consultas nas 143 

especialidades, agendados 739 consultas, foi utilizado 102,78%, presentes 526(71,18%) e 207 144 

ausentes (28,01%). Hospital Regional do Litoral Norte foram ofertadas 664 vagas para 145 

exames nas especialidades, agendados 664 exames, foi utilizado 100%, presentes 489(74%) e 146 

173 ausentes (26%). Santa Casa São José dos Campos, foram ofertadas 4 vagas para 147 

consulta de gastrocirurgia – obesidade mórbida, agendados 4 consultas, foi utilizado 100%, 148 

presentes 2(50%) e 2 ausentes (50%). Hospital Regional de São José dos Campos, foram 149 

ofertadas 547 vagas para cirurgia nas especialidades, agendados 128 cirurgias, foi utilizado 150 

23%, presentes 93(73%) e 35 ausentes (27%). Hospital Regional de São José dos Campos, 151 

foram ofertadas 63 vagas para exames nas especialidades, agendados 6 exames, foi utilizado 152 

10%, presentes 5(83%) e 0 ausentes (0%). Hospital Regional do Vale do Paraíba foram 153 

ofertadas 9 vagas para cirurgias nas especialidades, agendados 14 exames, foi utilizado 156%, 154 

presentes 10(71%) e 4 ausentes (29%). Hospital Regional do Vale do Paraíba, foram 155 

ofertadas 41 vagas para exames nas especialidades, agendados 10 exames, foi utilizado 24%, 156 

presentes 7 (70%) e 3 ausentes (30%). Centro de Saúde II, foram ofertadas 1.525 vagas para 157 

consultas nas especialidades, agendados 1.486 exames, foi utilizado 97%, presentes 158 

1.111(75%) e 373 ausentes (25%). Centro de Saúde Enseada, foram ofertadas 525 vagas para 159 

consultas nas especialidades, agendados 512 consultas, foi utilizado 98%, presentes 373(73%) 160 

e 113 ausentes (22%). Centro de Saúde Boiçucanga, foram ofertadas 664 vagas para 161 

consultas nas especialidades, agendados 649 consultas, foi utilizado 98%, presentes 406(63%) 162 

e 192 ausentes (30%). Centro de Saúde Topolandia, foram ofertadas 464 vagas para consultas 163 

nas especialidades, agendados 5453 consultas, foi utilizado 98%, presentes 334(74%) e 111 164 

ausentes (25%). UBS Morro do Abrigo, foram ofertadas 525 vagas para consultas nas 165 

especialidades, agendados 512 consultas, foi utilizado 98%, presentes 373(73%) e 113 ausentes 166 

(22%). Santa Casa São José dos Campos, foram ofertadas 27 vagas para exames nas 167 

especialidades, agendados 24 exames, foi utilizado 89%, presentes 22(92%) e 2 ausentes (8%). 168 

Tomocenter, foram ofertadas 76 vagas para ressonâncias, agendados 77 ressonâncias, foi 169 

utilizado 101%, presentes 63(82%) e 14 ausentes (18%). Transporte Sanitário. Quantidade de 170 

viagens feitas no período foi de 1.396, quantidade de motoristas era de 26, quantidade de horas 171 

extras efetuadas 11.217 horas e quantidade de KM rodados, em média, 130.840. Veículos 172 

disponíveis na Secretaria de Saúde totalizam 101, sendo 32 spins, 28 vans, 12 vans adaptadas, 173 

16 gols, 13 ambulâncias. Média de horas extras por motoristas é de 108 horas, e média de Km 174 

rodado é de 5.032 km, demonstrado de forma gráfica, por profissionais e comparativa com ou 3º 175 

quadrimestre de 2019. SAMU. Foram apresentado os dados de atendimento do SAMU, casos 176 

clínicos, psiquiatria, remoção, tentativa de suicídio e trotes, dos meses de setembro, outubro, 177 

novembro e dezembro. Apresentado também quantidade de atendimentos de acidente de 178 

bicicleta, acidente de carro com vítimas, acidente de moto, acidente de trânsito com vítima, 179 

atropelamentos e traumas relacionados ao trânsito e outros traumas, demonstrado de forma 180 

gráfica. Vigilância em saúde. Licença e Registro foram emitidos 50 cadastros de processos de 181 

laudo técnico de avaliação, 407 cadastros de processos de licença funcionamento inicial, 249 de 182 

renovação, 45 de alteração, 45 de auto de infração, registro de denúncias 40, totalizando 1.059 183 

licenças e cadastros emitidos, demonstrado de forma gráfica e comparativa com o 3º 184 
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quadrimestre de 2019. Centro de Combate a Zoonoses. Foram castrados, entre gatos e 185 

cachorros, 458 animais e efetuadas 288 visitas e inspeções, demonstrado de forma gráfica e 186 

comparativa com o 3º quadrimestre de 2019. Foram efetuadas 442 ações de fiscalização, 187 

demonstrado de forma gráfica e comparativa com o 3º quadrimestre de 2019. Apresentada 188 

quantidade de: animais capturados e/ou abandonados 301, adotados 156, resgatados 8, óbitos 189 

49, eutanásia 8, atendimento geral 522, demonstrado de forma gráfica e comparativa com o 3º 190 

quadrimestre de 2019. Vigilância sanitária - pró água, foram coletadas 176 amostras de água 191 

pelo Instituto Adolfo Lutz. Foram registradas 459 aplicações de vacinação antirrábica em posto 192 

fixo. Secretaria de Saúde – COVID 19. Execução Orçamentária e financeira. Transferência 193 

da União no período foi de R$1.245.396,68, não houve transferência do Estado. As despesas 194 

com verba enviada pela União R$ 5.545.054,52, do Estado R$ 350,00, e Município R$ 195 

1.810.742,58, totalizando 7.356.147,20. Foi demonstrado pela natureza da despesa, com 196 

medicamentos e correlatos, outros materiais de consumo, demais serviços de terceiros e 197 

insumos totalizando R$ 7.356.147,20. Hospital de Clinica de São Sebastião – COVID 19. 198 

Execução Orçamentária e financeira. A receita do período foi de R$ 5.728.687,00 e teve de 199 

rendimento de aplicação financeira R$ 339,80. Despesa utilizada no enfrentamento da covid 19 200 

foi de R$ 4.756.358,50. Resultado econômico foi demonstrado de forma gráfica. Indicadores 201 

hospitalares no enfrentamento ao covid-19. Leitos nas internações e unidades Clínica médica 202 

20 leitos e UTI respiratória 22 leitos, sendo utilizados 23% da clínica médica e 26% da UTI 203 

respiratória, a média de permanência era de 6 dias tanto na clínica médica quanto na UTI 204 

respiratória. Internações por unidade de 59 em Clinica Médica e 52 de UTI respiratória. 205 

Internações de Município foram de 59 pessoas na Clínica Médica e 52 pessoas na UTI 206 

respiratória, sendo 58 de São Sebastião, 2 de Caraguatatuba, 2 de outros municípios. 207 

Internações por faixa etária: 2 de 20 a 29 anos, 4 de 30 a 39 anos, 11 de 40 a 49 anos, 15 de 50 208 

a 64 anos, 12 de 65 a 79 anos, 15 com mais de 80 anos. Internação por faixa etária da UTI 209 

respiratória: 1 de 20 a 29 anos, 9 de 40 a 49 anos, 22 de 50 a 64 anos, 12 de 65 a 79 anos e 8 210 

com mais de 80 anos. Foram efetuadas 7.489 consultas na UPA respiratória e 10.187 consultas 211 

no Pronto Atendimento de Boiçucanga. Sra. Claudia disponibilizou o momento para 212 

manifestação e questionamentos dos conselheiros sobre a Prestação de Contas. Sr. Douglas, 213 

disse estar indignado, pois disse que estava participando on line na sessão plenária anterior e 214 

seu voto não foi considerado. Disse que em decorrência da idade de alguns presentes e a não 215 

observância do protocolo, entende que não deveria ter reuniões presenciais. Reiterou sua 216 

indignação dizendo que nas outras Assembleias pode votar mesmo participando online em 217 

outras plataformas e na última Assembleia não. Em relação à prestação de contas, perguntou 218 

qual o parecer da Comissão de Finanças – COFIN. Sra. Claudia respondeu que o relatório da 219 

Comissão de Finanças - COFIN seria apresentado em seguida. Informou que as prestações de 220 

contas não foram online devido à falta de suporte técnico, visando evitar problemas como a 221 

Assembleia que foi anulada, disse ainda que a penúltima reunião não ficou gravada no facebook, 222 

pois a transmissão foi feita pelo google meet e o COMUS não tem a versão paga. Salientou que 223 

a divulgação para o COMUS e comunidade referente à reunião citada pelo Conselheiro Douglas 224 

constou claramente que a participação com direito a voz e voto seria exclusivamente presencial 225 

para conselheiros. Sra. Claudia passou a palavra a Sr. Arthur que fez a leitura do parecer final 226 

da COFIN em relação à prestação de contas da Secretaria de Saúde, Fundação de Saúde e 227 

Hospital de Clínicas do 3º quadrimestre de 2020. Sra. Claudia disponibilizou o momento para 228 

manifestação e questionamentos dos conselheiros sobre o parecer da COFIN. Não houve 229 

manifestações. Sra. Claudia relembrou que cada conselheiro é responsável individualmente 230 
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pelos seus atos e votos. Disse ainda que o parecer da COFIN aprovou com ressalvas as contas 231 

da Secretaria de Saúde, pois existem ofícios que não foram respondidos, como se percebe nos 232 

documentos que foram encaminhados para análise dos conselheiros. Sr. Douglas questionou se 233 

não era interessante falar sobre as ressalvas que foram encaminhadas. Sra. Claudia respondeu 234 

dizendo que as algumas das ressalvas encaminhadas ao Ministério público já foram faladas em 235 

outras reuniões, e que estão constando no relatório a título de formalidade. Disse ainda que 236 

essas ressalvas fazem parte do quadrimestre anterior e que existem ressalvas encaminhadas 237 

para o Tribunal de Contas do Estado - TCE. A seguir, passou-se a votação da Prestação de 238 

Contas – 3º quadrimestre/2020, sendo esta efetuada de forma nominal:  239 

Maria Angela Laurito de Moraes: Votou pela Aprovação das Contas; 240 

Laysa Christina Pires do Nascimento: Votou pela Aprovação das Contas; 241 

Fernanda Carolina: Votou pela Aprovação das Contas; 242 

Paulo Henrique Ribeiro Santana:  Votou pela Aprovação das Contas; 243 

Décio Moreira Galvão: Votou pela Aprovação das Contas; 244 

Leonel Nulman Szterling: Votou pela Aprovação das Contas; 245 

Viviane Moura Snodgrass: Absteve-se; 246 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas Votou pela Aprovação com ressalvas das contas; 247 

Ivan Campos de Alvarenga: Votou pela Aprovação com ressalvas das contas; 248 

Danila Carvalho de S. Caruzzo: Votou pela Aprovação com ressalvas das contas; 249 

Arthur de Matos Beolchi: Absteve-se em decorrência do ingresso recente no COMUS; 250 

Douglas Alberto Braga: Votou pela Aprovação com ressalvas das contas; 251 

Miguel Borges de Campos filho: Absteve-se em decorrência do ingresso recente no COFIN;  252 

Isilda Aparecida de Rezende Giudice: Votou pela Aprovação com ressalvas das contas; 253 

Tayná Cruz Souza Araújo: Votou pela Aprovação das Contas.  254 

Sr. Paulo Henrique, em seu voto, disse que considerando que a Secretaria de Saúde declarou 255 

que foram respondidas as ressalvas, aprovaria as contas. Sra. Claudia perguntou a Secretária 256 

Maria Angela se já havia sido encaminhadas as repostas das ressalvas do 2º Quadrimestre/2020 257 

para o COMUS. Sra. Maria Angela informou que não entregou as respostas às referidas 258 

ressalvas em decorrência de disponibilizá-las primeiramente para conhecimento do novo 259 

Secretário de Saúde. Sr. Miguel, em seu voto, disse considerar que a apresentação foi muito 260 

superficial e carece de vários dados que deem subsídio para que se vote com confiança. 261 

Solicitou maior oferta de dados técnicos de valores e preços de medicamentos e outros serviços. 262 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos, sendo 7 votos favoráveis à sua Aprovação, 5 votos 263 

favoráveis à sua aprovação com ressalvas e 3 abstenções, resultando na Aprovação das 264 

Contas – 3º Quadrimestre/2020 (7x5). Sra. Claudia passou a palavra pra Sra. Maria Angela, 265 

que apresentou o novo Secretário de Saúde, Sr. Reinaldo, conhecido como “Reinaldinho”, que 266 

agradeceu e cumprimentou todos os presentes, colocou-se à disposição do COMUS para 267 

auxiliar com suporte técnico. Disse que preza pela transparência nos atos, de ambas as partes. 268 

Comprometeu-se em responder todos os ofícios encaminhados pelo COMUS a Secretaria de 269 

Saúde - SESAU em tempo hábil. Por último agradeceu. Sra. Claudia informou ao Sr. Douglas 270 

que a Sra. Maria Angela está providenciando o googlemeet e a capacitação para Conselheiros. 271 

Relembrou que na próxima Assembleia Extraordinária seria apresentado o SISPACTO 2021, e 272 

que houve atrasos nas apresentações com conta da COVID-19, e por consequência acumulo de 273 

reuniões extraordinárias no mês de fevereiro, disse ainda acreditar que o calendário de reuniões 274 

voltaria ao normal. 275 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 276 

será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes. 277 

Ata elaborada por Renata de Melo Reinig e presidida por Claudia Prudente de Siqueira 278 

Canhadas.  279 

São Sebastião, 23 de fevereiro de 2021. 280 
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