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ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 11 de maio de 2010, às 16 horas, em segunda chamada. 3 

___________________ 4 

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails recebidos, 6 

ofícios enviados, e-mails enviados, resoluções do COMUS, bem como correspondência geral 7 

destinada ao COMUS.  8 

______________________________________________________________________________ 9 

B) Leitura das atas: 139ª Ordinária e 90ª e 91ª Extraordinárias, respectivamente, aprovadas por 10 

unanimidade. 11 

______________________________________________________________________________ 12 

 13 

1-) Ordem do Dia: 14 

1- Verificação dos retornos dos encaminhamentos propostos na 91ª Reunião Extraordinária 15 

referente à Prestação de Contas – A) Leitura dos Quesitos do Instituto SOLLUS e 16 

respostas ; B) Leitura dos Quesitos do Instituto ACQUA e respostas; 17 

2- Apresentação do Relatório da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria do 18 

Instituto SOLLUS: 19 

3- Formação da Comissão proposta pelo Conselheiro Carlos Aymar na reunião 91ª 20 

extraordinária; 21 

4- Assuntos Gerais. 22 

_____________________________________________________________________________ 23 

Dr. Antonio deu inicio a reunião informando que a entidade Colônia dos Pescadores manifestou 24 

interesse em integrar novamente o Conselho mediante entrega de documentação completa da 25 

entidade. Explicou que caso surja uma vaga, a entidade estará apta para compor a cadeira do 26 

COMUS e convidou-os para participarem das reuniões como sempre participaram. Em seguida 27 

informou o recebimento do e-mail enviado pela Sra. Mariana, Instituto Acqua, solicitando que as 28 

abordagens referentes a cada Instituto que possui parceria com o Município sejam nominais.  29 

________________________ 30 

 31 

Dr. Aldo solicitou a palavra e informou que, hoje, a partir das 12 horas, o Senhor Prefeito 32 

anunciou numa coletiva de imprensa o rompimento da parceria entre a Prefeitura de São 33 

Sebastião e o Instituto Sollus, com período de transição firmado em trinta dias. Disse que a 34 

intenção do Prefeito é assegurar a todos os funcionários a absorção dos mesmos no quadro de 35 

funcionários da nova administração. Firmou a data da próxima reunião ordinária do COMUS para 36 

apresentar a proposta do novo processo de administração. Salientou que a Prefeitura tem como 37 

objetivo evitar a desassistência  médica hospitalar nas unidades do Pronto Socorro e Pronto 38 

Atendimento de Boiçucanga, durante esse período. Questionado pelo Sr. Carlos Aymar de como 39 

será esse período de transição, Dr. Aldo respondeu que será de comum acordo, disse que houve 40 

um comprometimento de ambas as partes para que o período de transição seja feito de uma 41 

maneira cooperativa. Salientou que o rompimento da parceira não invalida o que foi iniciado. Sr. 42 

Carlos solicitou que o COMUS participe ativamente desse processo, considerando que nas 43 

transições anteriores isso não aconteceu. Dr. Aldo salientou que sempre respeitou o Conselho e 44 

continuará respeitando. Questionado pela Sra. Dircéia quanto à necessidade de realização de 45 

auditoria nesse processo, considerando o ocorrido com a contratada anterior. Dr. Aldo alegou 46 

desconhecimento nos aspectos jurídicos. Dr. Antonio Carlos explicou que no caso da contratada 47 
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Pró-Saúde, tudo o que foi repassado teve prestação de contas, mas a Pró-Saúde alegou que 48 

devido ao rompimento de gestão antes do término do contrato, teriam feito compras pré datadas 49 

que geraram um saldo remanescente, o qual a Prefeitura estaria em débito com a Pró-Saúde.  50 

Ressaltou que todos os repasses contratuais foram efetuados pelo Município e que eventuais 51 

valores seriam ressarcidos a título de indenização, mas que isso somente seria possível, após 52 

comprovação e, discussão jurídica acerca da viabilidade administrativa e possibilidade legal. 53 

Informou o acordo apresentado pela Prefeitura, de que a Pró-Saúde deveria provar que houve 54 

esse investimento antecipado e que o mesmo foi aplicado na unidade de saúde. Disse que o 55 

caso ainda está nos trâmites administrativos e a Pró-Saúde não entrou na justiça. Dra. Helena 56 

questionou de quem será a responsabilidade financeira com saída da Sollus, disse que não 57 

houve o repasse financeiro dos convênios. Dr. Aldo respondeu que a Prefeitura está repassando 58 

o dinheiro proposto, assumindo o compromisso quanto aos pagamentos dos funcionários. Disse 59 

que o compromisso é para que não haja os mesmos problemas ocorridos com a antiga 60 

contratada. Com relação aos convênios, eles deverão administrar e repassar o dinheiro aos 61 

médicos, explicou que a Prefeitura não deve pagar aos médicos o que os convênios não honram, 62 

disse não ser justo. Sra. Cláudia informou que os convênios não efetuaram pagamento e quando 63 

o fazem estão demorando mais de 90 dias. Sra. Maria Duarte salientou que todo dinheiro 64 

que entra dos convênios é repassado imediatamente aos médicos. Dr. Aldo manifestou 65 

descontentamento com a situação, disse que também é médico e o correto é receber o 66 

valor devido e no tempo devido. Dra. Cláudia, Instituto Sollus, disse que a 67 

responsabilidade a partir de hoje será da Prefeitura, considerando que a Sollus não 68 

receberá mais dos convênios devido o rompimento do contrato. Dr. Antonio Carlos 69 

informou que tomou ciência do rompimento do contrato hoje, poucas horas antes do 70 

início desta reunião e que, segundo alegação do Secretário de saúde, o rompimento do 71 

Termo de Parceria foi consensual com período de transição de 30 dias. Explicou que 72 

nesse período, o Instituto responde por tudo. Somente, a partir do dia 11 de junho/10, a 73 

Prefeitura começa a assumir dentro do processo interventivo. Dra. Cláudia, Instituto Sollus, 74 

retificou o discurso do Dr. Antonio e informou que o processo será gradativo e as 75 

responsabilidades serão compartilhadas até a referida data. Dr. Antonio compreendeu e concluiu 76 

que as partes já se entenderam e acordaram suas responsabilidades. Considerou que a partir do 77 

dia 11 de junho, a responsabilidade do Hospital será da Prefeitura e no dia 08 de junho, dia da 78 

reunião ordinária do COMUS, segundo informações fornecidas pelo Dr. Aldo, a Secretaria de 79 

Saúde apresentará ao Conselho um Plano de Trabalho, com prazo determinado dentro do 80 

processo de intervenção, com perspectivas de  nova proposta administrativa para a unidade 81 

hospitalar e Pronto Atendimento. Salientou que toda ação a ser executada deverá contemplar, 82 

previamente, o Conselho Municipal de Saúde. Sr. Carlos Aymar salientou que todas as 83 

finalizações administrativas deverão ser muito bem documentadas e embasadas dentro de um 84 

diálogo intenso com a Comissão de Finanças. Dr. Aldo considerou a existência de uma situação 85 

politicamente instável que veio a culminar com essa situação. Explicou que o período de 86 

transição, por mais difícil que venha ser, torna-se necessário e deve ser respeitado. Salientou 87 

que essa situação não foi causada e já era esperada pelo Conselho e será conduzida da maneira 88 

mais explicita possível. Sra. Ana Cristina reforçou a manutenção do trabalho das comissões de 89 

acompanhamento dos Termos de Parcerias. Sra. Célia Pinto manifestou preocupação com a 90 

gestão do Hospital de Clínicas. Dr. Aldo informou que sua responsabilidade será mantida e 91 

aguarda que todas as partes envolvidas assumam o seu papel na gestão de Saúde dos usuários. 92 

Sra. Célia salientou que independente da decisão do senhor Prefeito, o Conselho precisa se 93 
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posicionar, chegar a uma conclusão. Dr. Antonio Carlos considerou que os trabalhos iniciados 94 

por indicação neste Conselho não serão invalidados com o anúncio do rompimento do contrato, 95 

os estudos continuarão, paralelamente ao ocorrido. 96 

_____________________ 97 

1) Verificação dos retornos dos encaminhamentos propostos na 91ª Reunião 98 

Extraordinária referente à Prestação de Contas – A) Leitura dos Quesitos do Instituto 99 

SOLLUS e respostas ; B) Leitura dos Quesitos do Instituto ACQUA e respostas; 100 

1.1)  Dr. Antonio Carlos informou que os Institutos apresentaram a documentação que foi 101 

solicitada em plenária anterior do COMUS. Sugeriu que a documentação do Instituto Acqua, já 102 

aprovada e ressalvas dirimidas, seja analisada pela respectiva Comissão de Acompanhamento 103 

do Termo de Parceira e se agende uma nova data para sua manifestação. Sugestão aprovada 104 

por unanimidade.  105 

1.2) Sr. Carlos Aymar manifestou inviabilidade de analisar 30 respostas dos Institutos em tão 106 

pouco tempo, disse que o estudo da Comissão de Finanças demandará um tempo maior.  107 

1.3) Dr. Antonio informou que o Instituto Sollus fará sua explanação hoje a pedido da Dra. 108 

Cláudia. 109 

1.4) Sr. Douglas considerou, totalmente improdutiva qualquer discussão sobre a pauta do dia 110 

referente a verificação dos encaminhamentos dirigidos aos Institutos, sem que antes haja a 111 

manifestação de quem levantou as referidas questões, no caso as Comissões. Disse que a 112 

análise realizada foi baseada, pontualmente nos documentos apresentados. Disse que para se 113 

constatar algo que não tenha clareza, pode-se fazer uma análise em 10 minutos, mas para se 114 

examinar se aquela clareza tem procedência, talvez leve horas, isto é, análise item a item. 115 

Ponderou que o caminho a ser tomado tem que ser agregado a informações necessárias e 116 

desejáveis, dentro de um raciocínio lógico.  117 

1.5) Dra. Cláudia, Instituto Sollus, explicou que fará algumas considerações e não apresentação 118 

como foi dito. Agradeceu a forma respeitosa como o Presidente do Conselho sempre se dirigiu 119 

aos representantes do Instituto. Em seguida, disponibilizou documento contendo as 120 

respostas solicitas no anexo I, efetuados pela Comissão de Finanças. Além disso, entregou 121 

o Status de cada ação do Plano de Trabalho constante do Termo Aditivo do Termo de 122 

Parceira do Instituto Sollus com a Prefeitura de São Sebastião. Salientou que esse é o 123 

instrumento utilizado “para qualquer tipo” de avaliação da relação existente. A seguir, comentou a 124 

reunião ocorrida com o Prefeito, corroborando com as informações trazidas pelo do Dr. Aldo. 125 

Acrescentou que a Prefeitura estará absorvendo toda administração do Hospital e Pronto 126 

Atendimento de Boicucanga por acreditar que existam problemas estruturais responsáveis pelos 127 

transtornos administrativos, seja com o Instituto Sollus ou qualquer outro Instituto futuro. 128 

Salientou que um dos motivos responsáveis por esses transtornos é a série de ações dentro do 129 

Hospital, adotada por alguns grupos de colaboradores. Em seguida, entregou cópia do 130 

documento em resposta ao documento produzido pela AMESSI, disse que responderam 131 

na integra tudo o que foi apontado. Por último, atendendo a um pedido do senhor Prefeito, 132 

efetuou a leitura de um e-mail enviado ao Instituto Sollus, disse que esse e-mail foi lido pelo 133 

senhor Prefeito durante a coletiva de imprensa. Informou que o referido e-mail foi enviado por um 134 

médico do hospital de São Sebastião, no dia 21 de abril deste ano, endereçado a Sra. Maria 135 

Duarte, Instituto Sollus. Em seguida efetuou a leitura do documento na íntegra, cujo resumo do 136 

conteúdo consta que o referido médico fez uma analogia do Instituto Sollus com o “Alcaide 137 

Joaquim José da Silva Xavier – O Tiradentes”. Disse que quando a oposição é forte tem que 138 

aderir e não provocar e a única forma de um administrador se sustentar nesse hospital é ter uma 139 

proximidade de atender as expectativas dos médicos. Afirmou que as antigas contratadas saíram 140 
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pelo mesmo motivo e a Sollus está em “cima do telhado”. Por último considerou duas situações, 141 

ou sai o secretario e a Sollus ou o Secretario faz uma encenação e “demite” a Sollus para poder 142 

se sustentar” (sic). Dra. Helena questionou a finalidade da leitura do e-mail. Disse que é médica e 143 

se sentiu ofendida. Perguntou se o objetivo da leitura do documento é atingir a classe médica. 144 

Dra. Cláudia, Instituto Sollus, respondeu que não, disse que essa situação não é pontual e 145 

durante a coletiva com a imprensa deixou isto bem claro. Dra. Lucile considerou que às vezes a 146 

realidade ofende, mas precisa ser considerada. Disse que existirão momentos que as coisas 147 

andarão a favor e outras vezes contra. Por último, disse que não achou insulto a leitura do e-mail 148 

e sugeriu a continuidade dos trabalhos. 149 

___________________________ 150 

 151 

2) Apresentação do Relatório da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria do 152 

Instituto SOLLUS: 153 

2.1) Dr. Antonio solicitou ao presidente da Comissão de Acompanhamento do Termo que 154 

procedesse a entrega do relatório solicitado em plenária anterior. 155 

2.2) Sr. Márcio Tenório disponibilizou cópia do Relatório da Comissão de Acompanhamento 156 

do Termo de Parceria do Instituto Sollus. Em seguida, Sra. Ana Cristina efetuou a leitura da 157 

conclusão do referido relatório na íntegra, cuja conclusão foi que no primeiro quadrimestre o 158 

trabalho realizado pelo Instituto foram insatisfatório.  159 

2.3) Dra. Cláudia, Instituto Sollus, considerou que o relatório da Comissão de Acompanhamento 160 

do Termo não contemplou em sua análise a avaliação do Plano de Metas, constante no Termo 161 

de Parceira anexo ao processo. Salientou que o documento utilizado foi o Relatório de Metas 162 

mensal e que o relatório entregue pela comissão não tem assinatura de todos os representantes 163 

da comissão. 164 

2.4) Dr. Barboni, membro da referida Comissão explicou que o relatório apresentado faz 165 

referência ao 1º quadrimestre e esse plano de metas a qual a Sra. Cláudia se referiu, ele faz 166 

parte do processo administrativo do Termo de Parceria. Quanto ao fato do relatório ainda não ter 167 

sido assinado, não invalida o que ficou decidido em reunião da Comissão com comprovação em 168 

ata (a aprovação ocorreu por unanimidade de todos os membros da Comissão).  169 

2.5) Dr. Antonio considerou que sinalizou a existência de dois planos de trabalho desde o inicio 170 

dos estudos em plenárias anteriores e em seguida perguntou ao Dr. Barboni qual plano foi 171 

utilizado no estudo realizado. Dr. Barboni respondeu que foi o plano de trabalho constante no 172 

processo administrativo do Termo de Parceria. 173 

2.6) Sra. Rita de Cássia Simioni considerou que o parecer da Comissão deve ser considerado e 174 

não está em discussão, pois está concluído.  175 

___________________________ 176 

3) Formação da Comissão proposta pelo Conselheiro Carlos Aymar na reunião 91ª 177 

extraordinária. 178 

3.1) Sr. Carlos Aymar explicou que a proposta da formação da Comissão em pauta teve 179 

indicação da Comissão de Finanças que em diversas reuniões percebeu a necessidade de sua 180 

formação. Explicou que o objetivo é achar um marco legal ou regimento de como realizar essas 181 

parcerias. Disse que quando sugeriram a participação paritária, COMUS, Irmandade, Poder 182 

Público, Secretaria da Saúde e representantes dos Institutos envolvidos na parceria, o objetivo 183 

era inserir todas as partes interessadas no processo da administração do município. Disse que a 184 

sugestão de participação dos Institutos baseou-se no principio de equidade, no qual eles seriam 185 

parceiros com os mesmos direitos e deveres. Salientou que o processo de Prestação de Contas 186 

deverá ser compreendido mesmo com o rompimento da parceria com o Instituto Sollus e espera 187 
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que as respostas aos encaminhamentos sejam esclarecedoras. Disse que a Comissão tem o 188 

objetivo criar um espaço para diálogo com todas as partes envolvidas com a administração, 189 

visando agilizar o sistema de Saúde. Por último, estendeu o convite ao Conselho e comissões 190 

interessadas em participar da Comissão proposta. 191 

3.2) Dr. Antonio recebeu vários questionamentos a respeito da formação da referida Comissão e 192 

percebeu que o assunto em pauta gerou diversas linhas de pensamento sobre a mesma 193 

proposta. Em seguida, fez alguns questionamentos ao Sr. Carlos Aymar, considerando o 194 

acordado em última plenária do Conselho. Disse que no seu entendimento do que foi proposto, 195 

seria a formação de uma comissão com perspectiva de um “ajustamento de conduta” (similar ao 196 

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, prerrogativa do Ministério Público), ou seja, a 197 

Comissão seria formada respeitando a paridade, incluindo as partes interessadas, objetivando 198 

pensar em soluções para possíveis inconformidades que estavam sendo levantadas, objetivando 199 

esclarecer a situação com os Institutos, com caráter temporário. Perguntou se a criação dessa 200 

Comissão não teria ficado prejudicada, considerando que houve o rompimento com o Instituto 201 

Sollus e o Instituto Acqua atendeu aos encaminhamentos propostos. Considerou que, caso a 202 

finalidade da Comissão esteja englobada nesse fim, talvez, não tenha mais razão de ser 203 

constituída, a menos que o objeto dessa discussão tenha objetivos muito mais amplos. Sugeriu 204 

que as respostas dos Institutos sejam encaminhadas à Comissão de Acompanhamento dos 205 

Termos de Parcerias, visando a continuidade dos trabalhos e futuros pareceres. Esclareceu aos 206 

Conselheiros que a Resolução emitida pelo COMUS em Plenária anterior abordou a formação da 207 

Comissão de um grupo técnico, aproveitando os servidores técnicos concursados já existentes 208 

dentro da Secretaria da Saúde, objetivando análise e emissão de pareceres no processo de 209 

novas parcerias. Salientou que essa Comissão não tem nada a ver com a proposta de hoje. 210 

Explicou a necessidade de esclarecer minuciosamente as questões referentes aos 211 

encaminhamentos do COMUS, considerando a responsabilidade de documentar, encaminhar, 212 

viabilizar e publicar os mesmos, salientou que eles precisam ser muito claros para  evitar 213 

distorções como as ocorridas hoje.  A seguir, disponibilizou o momento para manifestação dos 214 

conselheiros e sugestão de encaminhamentos posteriores a respeito desse assunto. 215 

 216 

Resumo das sugestões apresentadas: 217 

 218 

1- Sra. Rita considerou que a Secretaria tem uma normatização própria de convênios que se 219 

somam as que já existem no âmbito Federal. Sugeriu a formação de um grupo de 220 

trabalho para atuar junto à Secretaria da Saúde na criação de normatizações locais para 221 

questões relacionadas com termos de parcerias futuros e os existentes; 222 

2- Dra. Lucile sugeriu a regulamentação do Conselho Gestor conforme prevê a Lei das 223 

OSCIPS, sugeriu a democratização do processo, ampliando a participação do Conselho 224 

Gestor ao COMUS e a Sociedade, bem como Associações Médicas; 225 

3- Sr. Carlos explicou que a propositura da formação desta da Comissão surgiu do impasse 226 

da possível não aprovação das contas do Instituto Sollus e essa sugestão foi fruto do 227 

trabalho da Comissão. 228 

4- Sr. Antonio Carlos, representante da Agenda 21 de São Sebastião, considerou que a 229 

proposta do Sr. Carlos Aymar corroboradas pela Sra. Rita de Cássia Simioni e proposta 230 

da Dra. Lucile não invalidam o que foi aprovado em plenária anterior. Disse que as idéias 231 

apresentadas poderão ser encaminhadas para esse o grupo de trabalho com proposta ao 232 

COMUS de normatização dirigida à Secretaria de Saúde; 233 

5- Diante das distorções apresentadas referente à formação da Comissão, Sr. Carlos achou 234 
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melhor retirar a proposta da formação da comissão em pauta; 235 

6- Dr. Mauricio sugeriu que a proposta do referido grupo de trabalho fosse formalizada e 236 

enviada para todos os Conselheiros previamente antes de sua formação; 237 

7- Dra. Mamy sugeriu ao COMUS indicar que  seja constituída uma Comissão especifica 238 

para abordar o assunto em pauta com participação da Secretaria da Saúde quanto à 239 

indicação de pessoas técnicas e qualificadas para exercer a função; 240 

8- Dr. Antonio considerou que a proposta aprovada em plenária anterior ficou cancelada, 241 

considerando a amplitude das distorções (o que foi aprovado exatamente? Qual seria o 242 

objeto? Por qual tempo? Determinado ou indeterminado? A rescisão do termo de Parceria 243 

não teria prejudicado da formação da referida comissão?). Em seguida, sugeriu que o 244 

assunto fique como pendência a ser discutida numa próxima reunião, quando o assunto 245 

estiver amadurecido. Pediu para que as pessoas interessadas enviem propostas por 246 

escrito quando estiverem amadurecidas; 247 

9- Sra. Ana Cristina destacou a participação dos seguintes representantes nos trabalhos da 248 

Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceira com o Instituto Sollus. Elencou os 249 

seguintes nomes: Sr. Carlos e Sra. Maria Duarte do Instituto Sollus, Dr. Barboni e Sr. 250 

Márcio Tenório, Dr. Maurício Iasi e ela mesma. Em seguida, cobrou quais serão os 251 

encaminhamentos efetuados pelo COMUS; 252 

10- Sra. Célia Pinto considerou que independente do posicionamento do Prefeito, o COMUS 253 

deve se posicionar. Lembrou que houve erro no contrato de parceira e isso deve ser 254 

considerado. Quanto à formação de comissões, considerou sua importância, mas 255 

poderão ficar para outro momento. Sugeriu que o COMUS se posicione quanto a Sollus e 256 

vote seu parecer quanto ao trabalho oferecido pelo Instituto Sollus; 257 

11- Dr. Maurício perguntou ao COMUS se os relatórios apresentados pelos Institutos 258 

permitem ao COMUS uma decisão. Dr. Antonio respondeu que, a priori, sim, 259 

considerando o conjunto das ocorrências, mas que cabe a comissão decidir, segundo sua 260 

convicção, uma vez que coube a ela a análise aprofundada da execução do Termo de 261 

Parceria; 262 

12- Sra. Cibele considerou que os Institutos apresentaram respostas aos quesitos elencados 263 

pela Comissão de Finanças e sem a análise das mesmas o COMUS fica sem condição de 264 

analisar;  265 

13- Dra. Cláudia, Instituto Sollus considerou que a documentação do Instituto seja analisada 266 

pela Comissão e posterior a essa análise, o COMUS emita seu parecer, considerando 267 

que o rompimento foi consensual; 268 

14- Sr. Márcio Tenório considerou que está havendo um pré-julgamento em relação ao 269 

Instituto Sollus, considerando que analisaram o 1º quadrimestre e que na próxima 270 

semana, a Comissão estará analisando o 2º quadrimestre. Considerou que tanto a 271 

Comissão de Finanças quanto a Comissão de Acompanhamento do Termo do Instituto 272 

Sollus receberam manifestação do referido Instituto. Disse que ainda existe um trabalho a 273 

ser realizado. Salientou que a avaliação final está prejudicada. Informou que a Comissão 274 

de Acompanhamento solicitou documentos ao Instituto Sollus no dia 04 de maio de 2010. 275 

15- Dr. Mauricio considerou que uma Comissão de Acompanhamento deva emitir parecer a 276 

cada período analisado e que nesse momento, o COMUS não tem subsidio para declarar 277 

e nem concluir a respeito do assunto.  278 

16- Dr. Capitani considerou que o Conselho não foi consultado no ato da contratação com o 279 

Instituto Sollus, disse que esse foi o grande erro fatal do processo. A partir desse 280 

momento, qualquer assunto que se discuta não tem legalidade e nem representatividade 281 
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diante do Conselho. Considerou que estamos há nove meses sem saber o que a Sollus 282 

investiu durante o período citado. Lembrou que o Plano de ação inicial foi apresentado 283 

com o nome de outro município, disse que esse contrato nunca poderia ser aprovado. 284 

Sugeriu pela não aprovação das contas do Instituto Sollus e não permanência do Instituto 285 

Sollus na administração do município de São Sebastião. 286 

17- Dra. Lucile sugeriu deliberar a comunicação do fato a Justiça, caso não se aprove as 287 

contas; 288 

18- Dr. Antonio Carlos considerou que toda vez que o Município assina um Termo de 289 

Parceira, ele tem que enviar uma cópia para o Tribunal de Contas, obrigação legal. 290 

Salientou que é preciso esgotar todas as possibilidades de esclarecimentos internamente. 291 

Informou que, caso o assunto seja encaminhado ao Tribunal de Contas, sem esgotar 292 

todos os trâmites internos, estarão sujeitos a questionamentos pelo Tribunal de Contas, 293 

com direito a prazos à Secretaria de Saúde referentes às inconformidades apresentadas; 294 

19- Dra. Cláudia, Instituto Sollus, considerou que os encaminhamentos até agora 295 

apresentados não indicaram reprovação nas contas do Instituto Sollus. Sra. Ana Cristina 296 

considerou que a Comissão de Acompanhamento do Termo solicitou exaustivamente 297 

documentos referente ao 1º quadrimestre de 2009, sem retorno pelo referido Instituto, 298 

com atendimento somente agora, nove meses após a solicitação. Afirmou que a avaliação 299 

se deu com base em documentos disponibilizados. Quanto aos eventuais documentos 300 

faltantes, não há justificativa para considerar prejudicada a votação da comissão, que foi 301 

unânime. O Instituto tem o dever legal de prestar esclarecimentos e fornecer documentos, 302 

pois lida com dinheiro público! Sugeriu votação para a não permanência do Instituto no 303 

município. 304 

20- Sr. Ubirajara considerou que o trabalho das Comissões merece respostas às suas 305 

indagações e que se respeitem os prazos estipulados; 306 

21- Sr. Carlos Aymar considerou a diversidades de idéias apresentadas, em seguida 307 

considerou o importe financeiro destinado, bem como o número de pessoas envolvidas no 308 

processo. Informou que as contas da SESAU foram divididas em três destaques.  309 

Efetuou a seguinte ressalva, que as contas da Saúde até o dia 30 de abril de 2010 foram 310 

aprovadas, exceto as do Instituto Sollus que não foram aprovadas devido a não 311 

contemplação das exigências documentais. Por último disse que o Conselho aprovou o 312 

contrato do Instituto Sollus, que já estava consignado e que no decorrer do tempo, 313 

considerando as intercorrências e inconformidades, o apoio foi sendo retirado. Sugeriu 314 

colocar em votação o posicionamento do Conselho com relação à permanência do 315 

Instituto Sollus; 316 

22- Dr. Mauricio considerou que existe uma proposta concreta da Comissão que acompanha 317 

o Termo e, em seguida questionou o Conselho quanto a um possível posicionamento; 318 

23- Dr. Barboni considerou que o assunto é muito sério para ser discutido previamente, 319 

sugeriu manifestação após a análise da Comissão frente aos documentos apresentados. 320 

24- Dr. Aldo sugeriu ao Conselho que qualquer decisão seja adotada após a análise dos 321 

documentos entregues pelos Institutos pela Comissão de Finanças e seja apresentada 322 

em próxima reunião ordinária do Conselho. Sugestão colocada em votação, aprovada 323 

por unanimidade; 324 

25- Dr. Antonio conduziu o momento para realização da votação, com decisão unânime para 325 

que a votação fosse nominal, considerando que alguns conselheiros estavam ausentes 326 

com o decorrer da hora.  327 

 328 
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Votação realizada nominalmente com os conselheiros presentes na hora da votação:  329 

 330 

Sim (posicionamento favorável à proposta apresentada no item 24 desta ata) e Não 331 

(posicionamento não favorável à proposta apresentada no item 24 desta ata):   332 

 333 

1- Aldo Pedro Conelian Junior – Secretaria da Saúde (sim);      334 

2- Sandra Mara Peres P. dos Santos – Secretaria da Educação (sim);                   335 

3- Ubirajara Nascimento – Irmandade Santa Casa Coração de Jesus (Sim);                         336 

4- Zenaide Momolo Vidal – Associação dos Profissionais de Saúde (Sim);                             337 

5- Mauricio Iasi – Associação dos Médicos de São Sebastião e Ilhabela (Não); 338 

6- Carlos Mello de Capitani – Corpo Clínico do Hospital de São Sebastião (Sim);                             339 

7- Ana Cristina R. Soares – Federação Costa Norte (Não);                        ; 340 

8- Viviane Moura Snodgrass – Federação Costa Atlântica (Sim); 341 

9- Dircéia Arruda de Oliveira – Sociedade Amigos dos Moradores de Maresias (Não);  342 

10- Cibele A. N. Corte – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (Sim) 343 

11- Rita de Cássia Hipóllyto – Associação São Sebastião de Amor Exigente – ASSAE (Sim) 344 

12- Benvinda Tavolaro – Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo (Sim) 345 

13- Márcia de Souza G. Ferreira – Associação Sebastianense de Apoio a Pessoa com Câncer - 346 

ASAPC-Vida(Não) 347 

14- Mirian Pinheiro dos Santos – Associação dos Moradores do Canto do Mar (Sim) 348 

15- Ângela Maria da Silva – Conselho Gestor Usuários - CGU’s - Absteve-se de votar 349 

16- Maria Evelina Pereira Faria – Centro de Convivência da Terceira Idade – POLVO  (Não) 350 

Concluídos 10 votos favoráveis; 05 votos não favoráveis e 01 voto de abstenção. 351 

Sugestão do item 24 aprovada pela maioria dos votos: “Que o Conselho somente se 352 

posicionará formalmente com relação ao Instituto SOLLUS após emissão do parecer da 353 

Comissão de Finanças, com apresentação na próxima reunião ordinária do Conselho, 354 

considerando análise de documentos (respostas aos quesitos da não aprovação da 355 

prestação de contas do Instituto) entregues nesta sessão plenária.”  356 

_____________________________ 357 

3. Assuntos Gerais; 358 

3.1) Sra. Silvia parabenizou o trabalho da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceira 359 

com o Instituto Sollus; 360 

_____________________________ 361 

 362 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 363 

presentes. 364 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 365 

COMUS). 366 

______________________________________________________________________________ 367 

São Sebastião, 11 de maio de 2010. 368 
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