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ATA DA 174ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

DATA: 04 de maio de 2021, com início às 14 horas e 20 minutos, em segunda chamada, 3 

com término às 15 horas e 10 minutos. 4 

Modalidade: on-line facebook, porém alguns conselheiros participaram presencialmente.   5 

Sra. Claudia deu início à sessão plenária e informou que em decorrência do desligamento da 6 

conselheira Giuliana Zen Petisco Del Porto do COMUS, seria necessária a realização de eleição 7 

para ocupar a vaga na Secretaria Executiva, bem como eleição para eleger o Vice-presidente do 8 

COMUS. Em decorrência do referido desligamento, informou que o Sr. Willians (Lila) está 9 

retornando em substituição a Sra. Giuliana. Salientou que a questão do período de pandemia 10 

COVID-19 também atinge o Conselho e por conta disso, solicitou a compreensão da plenária 11 

com relação à flexibilização de algumas ações, no caso a inclusão do item de pauta para efetivar 12 

a substituição na Comissão Executiva, objetivando evitar prejuízos nos trabalhos a serem 13 

realizados pelo COMUS. Em seguida perguntou aos participantes conselheiros na modalidade 14 

presencial e online, sendo a sugestão aprovada pela maioria de votos, conforme itens nº 2 e 3 15 

descritos abaixo. Informou que as intervenções efetuadas na modalidade on-line deverão passar 16 

pela apreciação da mesa diretora ou técnicos que estiverem apresentando seus itens de pauta. 17 

Cada conselheiro terá direito a 3 minutos de intervenção conforme Regimento Interno do 18 

COMUS. Informou que toda a documentação expedida e recebida fica a disposição na sede do 19 

COMUS para consulta dos conselheiros. Lembrou que ao constatar alguma inconformidade que 20 

não possa ser resolvida no ambiente da Secretaria da Saúde, o Conselho deve emitir ofício à 21 

autoridade competente para que as providências cabíveis sejam tomadas e que este Conselho é 22 

um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim 23 

sendo não tem o poder de decidir e executar qualquer tipo de ação. Informou que depois de 24 

remeter questões aos órgãos competentes, o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer 25 

outros desdobramentos partirão do órgão específico. Em seguida, informou que a próxima 26 

Reunião Ordinária será realizada no dia 11/05/2021, às 15 horas. 27 

ORDEM DO DIA: 28 

1- Secretaria Executiva: Sra. Claudia informou que em decorrência do desligamento da 29 

Conselheira Giuliana, a Secretaria Executiva ficou com uma vaga no segmento Governo. 30 

Informou que a Conselheira Maria Angela se candidatou em ocupar a vaga. Em seguida, 31 

disponibilizou o momento para que os conselheiros (modalidade presencial/online) se 32 

manifestassem e não havendo manifestações, a inclusão da referida conselheira foi aprovada 33 

pela maioria de votos.  34 

2- Eleição para Vice Presidência do COMUS: Sra. Claudia informou que em decorrência da 35 

inclusão da conselheira Maria Angela na Secretaria Executiva – segmento Governo e 36 

considerando que o cargo de vice presidente era ocupado pela conselheira Giuliana, gerou-se a 37 

necessidade de novo processo eleitoral para ocupação do cargo. Disponibilizou o momento para 38 

manifestação da conselheira Viviane Moura Snodgrass, Angela Julia Recchia Thomaz se 39 

manifestarem, porém não houve interesse, ficando aprovada pela maioria de votos a conselheira 40 

Maria Angela Laurito de Moraes como Vice – Presidente do COMUS, sendo esta a nova 41 

Composição: Claudia Prudente de Siqueira Canhadas como presidente, Maria Angela 42 

Laurito de Moraes como Vice Presidente – segmento Trabalhador, Viviane Moura Snodgrass 43 

como 1ª Secretária – segmento Usuários e Angela Júlia Recchia Thomaz como 2ª Secretária – 44 

segmento Usuários.    45 

3- Eleição Comissão de Finanças: Sra. Claudia informou que a Comissão de Finanças foi 46 

destituída em decorrência do excessivo número de ausências de reuniões. Salientou que a 47 

última reunião da COFIN foi realizada no dia 01/03/2021 e desde então não houve mais nenhum 48 

encontro especifico para análise das contas. Lembrou que a COFIN subsidia todos os trabalhos 49 

do COMUS. Com relação à importância da natureza jurídica em assumir esses cargos gera 50 
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relevância pública mesmo que o serviço seja desenvolvido no âmbito do voluntariado. Informou 51 

que os conselheiros poderão responder pela inércia, descumprimento das leis internas do 52 

Conselho e da Lei 141/2012 que versa sobre as atribuições do Conselho. Salientou que em tese, 53 

a Secretaria Executiva é a única que está trabalhando efetivamente. Explicou que a COFIN 54 

necessita ser composta para subsidiar os COMUS no trabalho de análise das contas da Saúde. 55 

Informou que restam 20 dias possíveis para análise das contas do período. Em seguida, 56 

disponibilizou o momento para manifestação espontânea dos membros do Conselho 57 

(modalidade presencial/online) para compor a vaga referenciada. Manifestou-se interessada em 58 

participar pelo segmento Trabalhador e conselheiro Willians se manifestou pelo segmento 59 

Governo. Informou aos conselheiros que buscará orientação junto aos órgãos superiores 60 

externos com relação à falta de participação acerca das obrigações internas, bem como oficiará 61 

cada entidade sobre a situação atual, pois cada compromisso assumido no Conselho vem 62 

imbuído de responsabilidades. Disse que o fato de ser trabalho voluntário não exime de 63 

responsabilidades, pelo contrário ela aumenta. Em seguida, solicitou aos conselheiros presentes 64 

(presencialmente e online) que consignassem a negativa de interesse. Justificaram os seguintes 65 

conselheiros: Danila justificou que não consegue participar da COFIN por ser uma Comissão que 66 

exige participação semanal, Tayná justificou que se afastará temporariamente para efetuar uma 67 

cirurgia, Sidnei respondeu que não pode participar, Viviane Moura justificou que já participa de 68 

outras comissões, Angela justificou que já participa de outras comissões. Dando continuidade, 69 

Sra. Claudia diante da constatação de que houve somente a sua manifestação de interesse e 70 

do conselheiro Willians, sugeriu que, temporariamente, a Secretaria Executiva assumisse os 71 

trabalhos da COFIN junto aos dois membros eleitos à reunião em pauta. Sugestão aprovada 72 

pela maioria de votos, sendo esta a nova composição temporária até que a Comissão de 73 

Finanças seja formada efetivamente, Claudia Prudente de Siqueira Canhadas – segmento 74 

Trabalhador, Maria Angela Laurito de Moraes – segmento Governo, Viviane Moura Snodgrass – 75 

segmento Usuários, Angela Júlia Recchia Thomaz, Willians Alves Santana – segmento Governo. 76 

Informou que a conselheira Isilda atuará como colaboradora para análise das contas COVID-19. 77 

Em seguida, solicitou ao administrativo do COMUS que fosse informado aos conselheiros que 78 

não estão presentes à reunião em pauta, via whatsap para ciência do interesse em participar da 79 

Comissão de Finanças. Sra. Ana Maria argumentou que o conselheiro não precisa ser técnico 80 

para participar do COMUS, porém deve existir o compromisso de participação. Sra. Claudia 81 

salientou que existe a possibilidade do COMUS convocar assessorias técnicas e que todo 82 

conselheiro pode aprender e que a troca de experiências é muito importante de técnicos e não 83 

técnicos. Por último crê que o COMUS sofrerá alguma sanção em decorrência da falta de 84 

compromisso por parte de alguns conselheiros. Informou que ficará na COFIN até que ela 85 

consiga preencher suas vagas. Solicitou que os conselheiros se manifestem até a próxima 86 

semana, pois este tema, caso não alcance seu objetivo na reunião em pauta entrará na próxima 87 

reunião ordinária para eleição novamente. Informou à plenária que a Sra. Margarete, SESAU, 88 

respondeu ao Tribunal de Contas que o COMUS não se manifestou diante de alguns retornos às 89 

ressalvas referentes ao 3º quadrimestre/2020. Explicou que esta situação ocorreu em 90 

decorrência da ausência de reuniões dos trabalhos da COFIN e as respostas estão até o 91 

presente momento aguardando análise. Por último, informou que a próxima reunião da COFIN 92 

será dia 06 de maio de 2021, às 14 horas e que suas reuniões são semanais e sempre que 93 

necessário de acordo com a demanda, mas o dia e horário poderá sofrer alteração de acordo 94 

com a vontade e disponibilidade dos membros. Salientou que membros suplentes do COMUS 95 

poderão participar de qualquer comissão.  96 

Secretária Adjunta Maria Angela informou que amanhã, dia 05 de maio iniciará a vacinação 97 

para as pessoas entre 60 e 61 anos de idade, ficando para sexta feira a repescagem de toda a 98 

população acima de 60 anos, mantendo-se todos os pontos fixos de vacinação anteriores, 99 

ficando os demais pontos em suas unidades de saúde.  100 

Sra. Claudia informou que a Secretaria de Saúde disponibilizou a plataforma Zoom para o 101 
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COMUS para realização de reuniões online até que o COMUS receba a assinatura com a Teams 102 

que esta sendo providenciada pela SESAU. Disse que o COMUS recebeu na data de hoje 2 103 

computadores e que o aparelho de smartphone também está em processo de aquisição. 104 

Explicou que o contato será efetuado pelo Celular Comercial destinado para uso exclusivo do 105 

COMUS. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 106 

Nada mais havendo a tratar e sendo saneadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 107 

será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes 108 

(presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 109 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  110 

São Sebastião, 04 de maio de 2021. 111 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 112 

Maria Angela Laurito de Moraes  Jacqueline Marinho Santos  

Dilmara Oliveira Abreu  Paulo Henrique Ribeiro Santana  

Willians Alves Santana  Claudia Prudente de S. Canhadas  

Viviane Moura Snodgrass  Danila Carvalho de Santana Caruzzo  

Douglas Alberto Braga  Angela Júlia Recchia Thomaz  

Miguel Borges de Campos Filho  Tayná Cruz Souza de Araújo  

Sidnei Alves Ferreira  ****************************************** ************ 
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