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ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 13 de outubro de 2020. Início às 15h e 20 minutos em 2ª chamada e término 3 

às 16h e 18 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente submeteu a votação as seguintes ata: 262ª – 5 

(Ducentésima Sexagésima Segunda) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 6 

11/08/2020, 163ª (Centésima Sexagésima Terceira) Reunião Extraordinária, realizada 7 

no dia 29/09/2020 e 164ª (Centésima Sexagésima Quarta) Reunião Extraordinária, 8 

realizada no dia 30/09/2020, todas aprovadas por unanimidade.   9 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  10 

Ofícios Expedidos: Of. 207/2020 – COMUS, Of. 208/2020 – COMUS – ao Ministério Público 11 

encaminhando parecer do Moises – PC 1º Qd-20, Of. 208/2020 – COMUS - ao Ministério Público sobre 12 

parecer do Conselheiro Moisés sobre PC 1º Quadrimestre/2020, Of. 209/2020 – COMUS- a SESAU – 13 

encaminha parecer sobra a Alteração do Status da Prestação de Contas do 1º QD-2020, Of. 210/2020 – 14 

COMUS – a SESAU – solicita informações sobre a possibilidade de implantar um serviço laboratorial 15 

dentro das dependências Hospital de Boiçucanga, Of. 211/2020 – COMUS – a SESAU – solicita saber 16 

quando será a próxima campanha de castração de animais, Of. 212/2020 – COMUS – ao DESES – 17 

solicita saber quando os pedidos do COMUS serão atendidos para realização de reuniões on line, Of. 18 

213/2020 – COMUS – ao DESES – solicita compra de cabo HDMI e Extensão para COMUS, Of. 214/2020 19 

– COMUS – a SESAU – solicita profissional técnico para auxiliar o COMUS em dias de reuniões na 20 

modalidade on line, Of. 215/2020 – COMUS – resposta ao Conselheiro Douglas; Of. 216/2020 – COMUS 21 

– a SESAU sobre os três volumes encaminhados pela Secretaria de Comunicação sobre publicidade 22 

COVID-19, Of. 2 COMUS – ao Ministério Público – inconsistência no controle de presença dos médicos, 23 

Of. 218/2020 – COMUS – à SESAU- solicita cópia de portaria de cessão da Dra. Vera Capovilla, Of. 24 

219/2020 – COMUS – à SESAU – solicita cópia da portaria de cessão do conselheiro Willians, Of. 25 

220/2020 – COMUS – solicita informações acerca do valor pago ao prestador de serviço Sabesp, Of. 26 

221/2020 – COMUS – a SESAU - encaminha parecer da COFIN – PC 2º Qd-2020, Of. 222/2020 – 27 

COMUS – ao HCSS – em caminha parecer da COFIN – PC 2º Qd-2020, Of. 223/2020 – COMUS – a 28 

FSPSS – encaminha parecer da COFIN – PC 2º Qd-2020, Of. 224/2020 – COMUS – a Conselheira 29 

Jacqueline Marinho. Ofícios Recebidos: Of. 473/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 137/2019 – 30 

COMUS – sobre envio de tabela de contratos celebrados, Of. 478/2020 – FPSSS – em resposta ao ofício 31 

189/2020 – COMUS – sobre envio de relatório detalhado Nota fiscal da empresa PAIVA & ASSIS 32 
MADEIRA LTDA, Of. 0047/2020-Controladoria HCSS – da Prestação de Contas COVID-19, Of. 33 

160/2020 – SESAU-GS - em resposta ao ofício 135/2019- COMUS – solicitação de notas fiscais dos 34 

serviços de saúde- subvenção, Of. 161/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 138/2019 – COMUS – 35 

sobre roteiro de prestação de contas, Of. 168/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 069/2020 – 36 

COMUS – sobre cabine de desinfecção COVID-19, Of. 169/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 37 

168/2020 – COMUS – sobre relatório de obras realizadas em unidades de saúde, Of. 170/2020 – SESAU-38 

GS – em resposta ao ofício 200/2020 – COMUS - sobre ponto eletrônico, Of. 171/2020 – SESAU-GS – 39 

em resposta ao ofício 211/2020 – COMUS – sobre campanha de castração de animais, Of. 144/2020 – 40 

HCSS-ADM - em complementação ao ofício 98/2020 – COMUS – sobre relação dos ocupantes dos cargos 41 

de chefias, Of. 145/2020 – HCSS-ADM - em resposta ao ofício 172/2020 – COMUS – sobre Relação de 42 

funcionários, Of. 146/2020 – HCSS-ADM - em resposta ao ofício 173/2020 – COMUS – sobre relação dos 43 

ocupantes do Corpo Clínico e Diretor do Hospital, Of. 147/2020 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 44 

174/2020 – COMUS – sobre envio de contratos da ECORAD, Of. 173/2020 – SESAU-GS - em resposta 45 

ao ofício 162/2020 – COMUS – sobre solicitação de cópias de vistorias AVCBS e Vigilância Sanitária – 46 

UTI’s COVID-19, Of. 174/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 069/2020 – sobre cabines desinfetantes 47 

COVID-19, Of. 175/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 211/2020 – COMUS – sobre campanha de 48 

castração de animais, Of. 176/2020 – SESAU-GS - em resposta ao ofício 168/2020 – COMUS – sobre 49 

relatório das reformas das unidades de saúde; - SESAU-GS, Of. 080/2020 – SESAU-DEPLAN – Solicita 50 

pauta para a 263ª Ordinária do COMUS para Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG -2019; 51 

Ofícios 180/2020-SESAU-GS – em resposta ao ofício 163/2020 – COMUS – sobre AVCB’S e Laudo 52 

Vigilância, Of. 191/2020 – SESAU-GS – sobre solicitação de informações/mídia da IDEFESP, Documento 53 

Emitido pela Fundação de Saúde, datado de 05/10/2020, Documento Emitido pelo Conselheiro Lucas 54 
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Faria de Souza Campos, datado de 02/10/2020; Of. 192/2020 – SESAU-GS – resposta ao ofício 216/2020 55 

– COMUS- 03 volumes emitidos pela Comunicação – sítio eletrônico, Of. 524/2020 – FSPSS-DAdm – 56 

resposta ao ofício 223/2020 – COMUS – sobre encaminhamento do parecer PC 2º Qd-2020. Of. 57 

536/2020 – FSPSS – encaminha Giuliana em susbsituição a Willians para composição do 58 

COMUS, Documento  da conselheira Jacqueline Marinho, datado de 13/10/2020 em resposta ao 59 

ofício 224/2020 – COMUS.  Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 60 

03/09/2020 – Folha de Pagamento – competência julho/25020, Datada de 03/09/2020 – Folha de 61 

Pagamento – competência Agosto/2020, Datada de 09/09/2020 – Extratos Bancários Conta Corrente 62 

Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência Agosto/2020, Datada de 10/09/2020 – envio do Plano 63 

de Contingência Corona Vírus, Datada de 11/09/2020 – Empenhos Liquidados – competências maio/2020, 64 

Datada de 11/09/2020 – Empenhos Liquidados – competências junho/2020, Datada de 11/09/2020 – 65 

Empenhos Liquidados – competências julho/2020, Datada de 11/09/2020 – Empenhos Liquidados – 66 

competências agosto/2020, Datada de 17/09/2020 – Prestação de Contas HCSS – agosto/2020. 67 

Resoluções do COMUS: nº 040/2020 – Inclusão Claudia na Comissão de Acompanhamento do Plano 68 

Municipal de Saúde, 041/2020 – inclusão Claudia na Comissão de Ética, nº 042/2020- inclusão Mônico na 69 

Comissão dos CGU’s, nº 043/2020 – alteração início das reuniões extraordinárias do COMUS, nº 70 

044/2020 – moção de apoio ao início do Serviço de Oncologia no Hospital Regional de Caraguá. 71 

ORDEM DO DIA  72 

1- Desligamento do Conselheiro Willians Alves Santana do COMUS; 73 

2- Eleição COFIN, em substituição a Willians Alves Santana - segmento Governo; 74 

3- Apresentação do Relatório COVID-19; 75 

4- Apresentação do Conselheiro Carlos Alberto de Sant'Anna como representante 76 

no Conselho Fiscal da Fundação; 77 

5-  Apresentação do Relatório Anual de Gestão - 2019.  78 

Sra. Claudia deu início à sessão plenária disponibilizando os documentos tramitados no período 79 

e disse que eles estão disponíveis para consulta e interação dos conselheiros na sede do 80 

COMUS Em seguida, passou-se a ordem do dia. 81 

1- Desligamento do Conselheiro Willians Alves Santana do COMUS: Sra. Claudia informou 82 

que o conselheiro Willians solicitou desligamento do COMUS e que a Fundação de Saúde 83 

indiciou a Sra. Giuliana Zen Petisco Del Porto em substituição ao referido conselheiro.   84 

2- Eleição COFIN, em substituição a Willians Alves Santana - segmento Governo: Sra. 85 

Claudia informou que a lacuna existente na Comissão de Finanças em decorrência do 86 

desligamento do Senhor Willians do COMUS e Comissão de Finanças. Em seguida, 87 

disponibilizou o momento para eleição da referida vaga e manifestações da plenária, 88 

candidatando-se a Sra. Jacqueline Marinho dos Santos, sendo Aprovada por unanimidade 89 

pela plenária. 90 

3- Apresentação do Relatório COVID-19:  91 

Sra. Jacqueline Marinho deu início e informou que participou das reuniões realizadas nos dias 92 

1, 16 e 17/09/2020, em seguida efetuou a leitura na íntegra do Relatório nos referidos dias. Sra. 93 

Claudia perguntou se houve protocolo no COMUS do referido Relatório. Sra. Jacqueline disse 94 

que disponibilizou no dia de hoje, no período da manhã, por e-mail. Em seguida, disponibilizou o 95 

momento para esclarecimentos. Sra. Claudia informou aos conselheiros que estará 96 

disponibilizando o relatório aos conselheiros por e-mail.  97 

4- Apresentação do Conselheiro Carlos Alberto de Sant'Anna como representante no 98 

Conselho Fiscal da Fundação: Sr. Carlos Alberto, representante do COMUS no Conselho 99 

Fiscal informou que não fez o Relatório ainda porque a Fundação não liberou a cópia da ata, na 100 

qual ele participou no Conselho Fiscal. Sra. Claudia solicitou que o Relatório seja entregue no 101 

COMUS, preferencialmente até sexta feira para envio posterior aos conselheiros. Sugestão 102 

aprovada pela plenária Sra. Giuliana disse que não ficou claro para a Fundação se o referido 103 

conselheiro apresentou documentção que o habilite à vaga do Conselho Fiscal. Sr. Carlos 104 

Alberto informou que levou os documentos para protocolar na Fundação na última reunião do 105 
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Conselho Fiscal, porém a referida documentação foi devolvida com a argumentação que deveria 106 

ser protocolada no COMUS. Disse que existe certa divergência de fluxo de protocolo entre 107 

COMUS e FSPSS. Sra. Giuliana ponderou que se o conselheiro é indicado pelo COMUS, quem 108 

deve fazer a análise da regularidade da documentação é o próprio Conselho e, portanto, a 109 

documentação deve ser entregue ao COMUS. Sr. Douglas perguntou qual seria a exigência 110 

documental. Sr. Carlos Alberto explicou que se trata de documentos comprobatórios sobre sua 111 

experiência profissional na área de finanças, tendo em vista que bancário durante de 5 anos. Crê 112 

que esta comprovação é mais do que necessária para preencher os requisitos legais exigidos 113 

pela Lei da Fundação, além disso, informou que para ser Conselheiro Fiscal não existe 114 

necessidade de ser profissional técnico, considerando que as irregularidades são encontradas 115 

sem muito esforço. Sra. Giuliana explicou que não se trata de algo imposto pela Fundação e 116 

sim atendimento a a determinação legal para admissão desse cargo, disse que analisará 117 

analisará a documentação que será protocolada no Conselho. Sr. Henrique Cardoso 118 

questionou a Sra. Giuliana com relação à exigência estar agregada ao Estatuto da Fundação em 119 

seguida, informou que no COMUS não se encontra a previsibilidade de exigência da referida 120 

documentação. Sra. Giuliana Sra. Giuliana esclareceu que tal exigência está na Lei 121 

Complementar nº 225/2017, lei responsável pela alteração da lei da criação da Fundação (artigo 122 

14).Sr. Douglas considerou que nos dias atuais não deveria ter todas essas exigências de 123 

participação e no caso em tela, o Sr. Carlos tem experiência de 5 anos comprovados no serviço 124 

bancário. Sra. Ana Soares corroborou a fala da Sra. Giuliana e disse que se trata de uma 125 

questão de atendimento à legislação específica da Fundação. Não havendo mais dúvidas, Sra. 126 

Claudia passou a palavra ao Sr. Bruno, Planejamento SESAU. 127 

5- Apresentação do Relatório Anual de Gestão – 2019: Sr. Bruno informou que o referido 128 

Relatório de Gestão atende a legislação Lei nº. 8080/90, Lei nº. 8.142/90 Lei nº. 7.508/2011 e Lei 129 

Complementar nº. 141/2012, bem como determinações do Tribunal de Contas do Estado. Em 130 

seguida, manifestou tamanho contentamento em apresentar o referido instrumento, visto que 131 

demonstra todo empenho da equipe envolvida. Informou que o RAG-2019 foi disponibilizado 132 

para o e-mail do COMUS em 01/10/2020. Na sequência discorreu sobre os itens constantes no 133 

sumário, apresentando-os detalhadamente. Informou que o RAG-2019 é um consolidado das 3 134 

Prestações de Contas de 2019, apresentada tardiamente em decorrência do período de 135 

pandemia COVID-19. Em seguida, explicou o significado do Relatório, disse que se trata de um 136 

instrumento de planejamento que evidencia os resultados alcançados na execução da 137 

Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de ações, metas e indicadores 138 

desta, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e 139 

às Programações seguintes além de comprovar a aplicação dos recursos financeiros repassados 140 

do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. Discorreu sobre a metodologia 141 

utilizada na elaboração do referido relatório, na qual foi criada uma coluna a mais para 142 

demonstração das metas realizadas, parcialmente realizadas ou não realizadas.  Lembrou que 143 

em plenárias anteriores o Departamento de Planejamento apresentou o Plano Plurianual e 144 

Programações Anuais de Saúde, sendo o Relatório em pauta um extrato da Programação Anual 145 

de Saúde – PAS-2019. Na sequência, informou que ele é formado por 12 diretrizes que foram 146 

extraídas do Plano Nacional de Saúde com as devidas adaptações para o Município, no que se 147 

referem aos Objetivos, Ações, Metas e indicadores de 2019. Em seguida exemplificou com a 148 

leitura da Diretriz nº 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com 149 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 150 

aprimoramento da política de Atenção Básica e da Atenção Especializada. Informou que 151 

Ação era Credenciar novas equipes da Estratégia Saúde da Família, já a Meta era credenciar 5 152 

novas unidades da Estratégia Saúde da Família, sendo estas: Cambury II, Itatinga III, Morro do 153 

Abrigo II, Juquey III, Canto do Mar II Equipe de ESF, porém em 2019 meta era credenciar 2 154 

unidades - Status - Realizado. Em seguida citou outros exemplos similares com o status de 155 
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realizado. Em seguida, informou que as metas parcialmente realizadas ou não realizadas 156 

possuem justificativas quanto à impossibilidade realização.  A seguir efetuou leitura de exemplos 157 

de metas não realizadas citando um caso em que a Ação era Realizar manutenção predial na 158 

Unidade Juquei II, com impermeabilização, climatização e mudança do consultório odontológico, 159 

a META era Realizar manutenção corretiva predial na Unidade Juquei II Manutenção corretiva 160 

realizada, com seu Status de Não Realizado. Pessoa Responsável Sr. Willians Santana da 161 

Fundação. Sra. Giuliana explicou que neste caso não depende somente da Fundação, mas 162 

também do proprietário do imóvel, por se tratar de locação. Sra. Ana Soares disse que estão 163 

procurando imóveis em todas as imediações, porém sem sucesso. Na sequência, Sr. Bruno, 164 

ainda discorrendo na Diretriz 1, informou dados da Atenção Básica e Atenção Especializada, 165 

esta coordenada de forma excelente pela Sra. Angélica, na qual existia uma demanda reprima 166 

bem acentuada. Em seguida citou o Objetivo de Qualificar a estrutura física das Unidades da 167 

Atenção Especializada, Ação Reformar/readequar os espaços físicos destinados ao atendimento 168 

especializado em saúde, Meta Reformar/readequar as unidades que compõe a atenção 169 

especializada CIAMA, Reabilitação Costa Sul, Reabilitação Centro, Indicador Unidade de 170 

Atenção Especializada reformada/readequada, programação para 2019 1 - Status Realizado. 171 

Em seguida, exemplificou com o SAMU, com Sra. Mara como Área Técnica Responsável, com 172 

Ação de Aprimorar a Rede de Urgência/Emergência no atendimento de intercorrências em 173 

Saúde Mental, Meta Elaborar fluxo e protocolo de atendimento pré-hospitalar em saúde mental 174 

com participação da SEDES e conselho tutelar, Indicador Fluxo e Protocolo elaborado, 175 

programação para 2019 1 – Status Parcialmente Realizado. Nesse momento, disse que 176 

conversava com a Sra. Claudia, presidente deste Conselho sobre a competência da Comissão 177 

de Acompanhamento do Plano Municipal, mensurando o cumprimento dessas metas. 178 

Apresentou os dados referentes a odontologia e na sequência passou discorrendo exemplos nas 179 

demais diretrizes do Relatório. Passando para mais um exemplo referente ao SAMU, informou 180 

que a Ação era Realizar capacitação em ATLS para médicos do SAMU com Meta de 181 

Capacitação para 100% dos médicos em ATLS do SAMU Percentual de médicos capacitados, 182 

com Programação para 2019 no percentual de 30% - Status Parcialmente Realizado. Explicou 183 

que a meta para os 4 anos era de 100% e, fixado para 2019 a meta de 30% e mesmo assim a 184 

meta não foi alcançada. Já com relação ao Setor de odontologia, Área Técnica Responsável Dr. 185 

Daniel Captani – a Ação era de Manter capacitações bimestrais para todos esses profissionais, 186 

com Meta de Manter realização 6 capacitações no ano para todos esses profissionais, Indicador 187 

Capacitação realizada, Programação para 2019 6 - Status Realizado. Em seguida, discorreu 188 

sobre o item Análises e Considerações sobre as Metas da Programação Anual de Saúde – PAS, 189 

na qual o município teve 71% das metas pactuadas na Programação Anual de Saúde de 2019 190 

Realizadas, 12.7% Parcialmente Realizadas e 16,3% Não Realizadas. Informou que o 191 

Município investiu acima do limite estipulado por lei que é de 15% na saúde. As metas e as 192 

estratégias propostas foram avaliadas pela equipe técnica com relação a sua pertinência na 193 

Programação Anual de Saúde para 2019. Quanto às proposituras cumpridas parcialmente e não 194 

cumpridas serão revistas e se pertinentes, estas serão mantidas para o próximo ano de acordo 195 

com a necessidade do serviço, trabalhadores e dos usuários. Com relação à Execução 196 

Orçamentária e Financeira e Demonstrativo da utilização dos recursos informou que todos os 197 

recursos foram movimentados em contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde. A ordenação 198 

da despesa foi feita pelo Secretário da Saúde, em consonância com o Decreto nº. 4729, de 199 

01/03/2010. Na sequência passou para apresentação da Análise e considerações sobre os 200 

Indicadores Financeiros. Informou que os indicadores apresentados têm como finalidade dar 201 

visibilidade às receitas e os dados apontam o cumprimento da Constituição Federal no tocante 202 

ao mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Disse que foram aplicados em 203 

saúde, 32,21% do total das Receitas de Impostos definida pela Constituição Federal, ou seja, o 204 

dobro do mínimo determinado pela Emenda Constitucional 29/2000 - Resolução CNS nº 322, de 205 
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08/05/2003 e Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012. Outro dado a ser destacado é o valor da 206 

despesa total com saúde por habitante, de R$ 1.625,11 no ano de 2019. Com relação a 207 

despesas, pode-se identificar a evolução entre o valor inicialmente previsto, o valor atualizado 208 

após suplementações e remanejamentos orçamentários, comparando-os com as despesas 209 

executadas, bem como os percentuais para comparação. Informou que do total das despesas 210 

com saúde, 32,21% foram custeadas com recursos próprios do Município. Em seguida 211 

apresentou um quadro com série histórica – demonstrativo da aplicação em saúde do ano de 212 

2008 até 2019. Discorreu sobre o quadro de Despesa Liquidada por Fonte de Recurso (União, 213 

Estado e Município). Por último apresentou as Recomendações para o Próximo Exercício, sendo 214 

estas: Dar prosseguimento as diretrizes e objetivos propostos com a finalidade de alcançar as 215 

metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde (PMS) 2018-2021 e nas respectivas 216 

Programações Anuais de Saúde (PAS) com vistas à melhoria da qualidade dos serviços 217 

ofertados a população e apresentação do quadro de Projetos em Andamento provenientes de 218 

emendas parlamentares.  Disponibilizou o momento para esclarecimentos. Sra. Claudia 219 

observou que nas páginas de números 100 e 110 abordam a questão dos tabletes dos ACS’s 220 

consta como realizado, porém no quadro demonstrativo consta como falta de aquisição de 221 

tabletes, em seguida solicitou esclarecimentos acerca do informado. Sr. Bruno explicou que se 222 

tratam de duas coisas distintas, os tabletes referenciados são oriundos do Estado e 223 

considerando que o Município já recebeu, abortaram esse objeto e transferiram para outro 224 

projeto. Sra. Claudia argumentou que a informação está divergente, precisa de correção. Sr. 225 

Bruno disse que fará a devida correção, pois houve erro de digitação. Sra. Dirceia perguntou se 226 

o monitoramento das ambulâncias ainda está em funcionamento. Sr. Bruno não soube 227 

responder e encaminhou a pergunta para Secretária Ana Soares responder. Sra. Ana Soares 228 

informou que o monitoramento referente à manutenção dos veículos sempre é realizado e 229 

providenciado até mesmo com aquisição de peças e materiais. Em seguida falou da aquisição 230 

de nova ambulância UTI especificamente para o Hospital de Boiçucanga. Sra. Claudia crê que 231 

dona Dirceia queira saber sobre o item “Ocorrência Monitorada” e Monitoramento Estratégico 232 

Realizado, pois esses dois indicadores estão com o status de não realizado. Sra. Ana Soares 233 

disse que em decorrência da ausência da coordenadora do SAMU à reunião em pauta não tem 234 

condição de técnica para responder, em seguida disse que encaminhará o referido 235 

questionamento a Sra. Mara e posteriormente a resposta ao COMUS. Sr. Douglas disse que 236 

não teve condição de ler o Relatório, disse que é muito extenso, em seguida citou o percentual 237 

de 72% das metas realizadas e os 16% de metas não realizadas e por último, sugeriu a 238 

elaboração de um compilado mais didático, objetivando a compreensão instrumento de gestão. 239 

Disse que facilitaria a compreensão e o debate por parte dos conselheiros. Em seguida, disse 240 

que ficou muito surpreso com o valor informado sobre a despesa total com saúde por habitante, 241 

de R$ 1.625,11 no ano de 2019. Argumentou que esse valor pode subir muito mais ainda, 242 

considerando que muitas pessoas possuem convênios ou particulares. Por último, perguntou se 243 

existe a possibilidade de se pesquisar o valor apresentado dessa despesa em outros municípios. 244 

Sr. Bruno considerou que a leitura previa do Relatório é muito importante, pois ficaria muito 245 

difícil efetuar detalhadamente a leitura de 200 páginas ou até mesmo fazer a leitura de todos os 246 

tópicos. Disse que o ideal seria a leitura prévia para solucionar em plenária somente os itens que 247 

apresentassem dúvidas. Salientou a importância dos trabalhos junto a Comissão de 248 

Acompanhamento do Plano Municipal, bem como a criação de mecanismos de aferição dos 249 

dados referentes ao cumprimento das metas. Disse que está aberto a sugestões e proposituras. 250 

Salientou que o RAG-2019 é um consolidado das prestações de contas aprovadas em 2019.  251 

Não havendo mais questionamentos, Sra. Claudia disponibilizou o momento para votação do 252 

RAG-2019, sendo esta efetuada de forma nominal.  253 

Sra. Ana Soares – votou pela Aprovação; 254 

Sra. Jacqueline – votou pela Aprovação; 255 
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Sra. Fernanda Paluri – votou pela Aprovação; 256 

Sra. Giuliana – votou pela Aprovação; 257 

Sra. Claudia Prudente – votou pela Aprovação – justificou que nas reuniões anteriores do 258 

COMUS ficou acordado que algumas ações que não foram realizadas ou estariam em 259 

andamento ficariam para este ano; 260 

Sr. Ivan – Ausente; 261 

Sr. Lucas Campos – Ausência justificada; 262 

Sr. Leonel – votou pela Aprovação; 263 

Sra. Viviane - votou pela Aprovação; 264 

Sra. Danila – votou pela Aprovação;  265 

Sra. Dirceia - votou pela Aprovação; 266 

Sr. Henrique - votou pela Aprovação (ainda que se tenha que efetuar a correção com relação 267 

aos tabletes); 268 

Sr. Douglas - votou pela Aprovação; 269 

Sra. Angela - votou pela Aprovação; 270 

Sr. Mônico - votou pela Aprovação com Ressalvas; 271 

Sra. Luciana - votou pela Aprovação; 272 

Sr. Moisés – Ausente; 273 

Sr. Carlos Alberto - votou pela Aprovação com Ressalvas; 274 

Sra. Claudia concluiu que a votação do RAG-2019 teve 13 votos pela aprovação e 02 pela 275 

Aprovação com Ressalvas, sendo Aprovado pela maioria de votos da plenária. 276 

Em seguida, informou que o Sispacto 2018 e a Programação Anual de Saúde – PAS 2018 277 

retificada será apresentada na próxima ordinária do COMUS de novembro. Agradeceu a 278 

presença de todos os conselheiros e usuários participantes.  279 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrado a presente ata que 280 

será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes 281 

(Presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 282 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  283 

São Sebastião, 13 de outubro de 2020.  284 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 285 

Ana Cristina Rocha Soares  Jacqueline Marinho Santos  

Bruno Cesar Silva Santos  Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  

Claudia P. de S. Canhadas  Leonel Nulman Szterling  

Viviane Moura Snodgrass  Danila Carvalho de S. Caruzzo  

Dirceia Arruda de Oliveira  Henrique Cardoso dos Santos  

Douglas Alberto Braga  Angela Júlia Recchia Thomaz  

Mônico Santos Silva  Luciana da Silva  

Moisés Figueiredo da Silva  Carlos Alberto de Sant’Anna  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 286 
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