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ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de junho 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, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  7 

______________________________________________________________________________ 8 

B) Leitura das atas: 140ª Ordinária e 92 Extraordinária, aprovadas por unanimidade. 9 

______________________________________________________________________________ 10 

1-) Ordem do Dia: 11 

1- Apresentação do Parecer Conclusivo da Comissão de Finanças a respeito das respostas 12 

aos quesitos enviados pelos Institutos Sollus e Acqua; 13 

2- Apresentação da Proposta de Plano Operativo do Hospital de Clínicas de São Sebastião 14 

pela Intervenção em substituição à parceira do Instituto Sollus; 15 

3- Assuntos Gerais. 16 

_____________________________________________________________________________ 17 

Dr. Antonio deu inicio a reunião e informou que o Sr. Ubirajara se pronunciará em assuntos 18 

gerais a respeito da nova formação da mesa provedora do hospital, lembrou que o houve envio 19 

por e-mail aos conselheiros sobre o referido assunto. Sugeriu a inversão da pauta do dia (item 1 20 

e 2) com aprovação unânime da plenária. Em seguida concedeu a palavra ao Dr. Aldo e Sr. 21 

Márcio Tenório. Dr. Aldo informou que o Sr. Márcio Explanará de forma sucinta as questões 22 

principais e preocupantes pelos funcionários, usuários e demais interessados. Explicou que os 23 

funcionários interessados serão absorvidos pela Irmandade. Salientou que durante o período de 24 

transição não haverá desassistência quanto ao abastecimento do hospital. Sr. Márcio Tenório, 25 

interventor do Hospital, informou que a partir do rompimento da parceria com o Instituto Sollus, 26 

no processo de transição, com a assessoria jurídica do Dr. Antonio Carlos e Dr. Barboni, 27 

confeccionaram duas portarias sobre levantamento dos equipamentos/moveis das três unidades 28 

do complexo hospitalar (Hospital, Pronto Socorro Central e de Boiçucanga). Apresentou o 29 

organograma referente a equipe de transição e disponibilizou cópia ao COMUS. Salientou que a 30 

construção do Plano Operativo em parceira com a Secretaria da Saúde e em especial com o 31 

COMUS. Em seguida estendeu o convite a Sra. Ana Cristina e Dr. Paulo Alexandre, novo 32 

representante da AMESSI em substituição ao Dr. Mauricio Iasi. Em relação ao organograma 33 

disponibilizado, como proposta inicial, informou que os coordenadores terão total autonomia de 34 

trabalho sob supervisão. Explicou que esses coordenadores deverão apresentar as dificuldades 35 

enfrentadas e em contrapartida deverão apresentar suas propostas de trabalho em médio prazo 36 

(sugeriu o prazo de oito meses), considerando o término do período de intervenção que finda em 37 

21 de agosto de 2010, sugeriu prorrogação do mesmo. Informou que o Plano Operativo será 38 

construído em parceria com a equipe de transição composta pela SESAU e COMUS e será 39 

enviado aos Conselheiros para apreciação. Solicitou o apoio e participação do Conselho na 40 

construção das prioridades das políticas públicas de saúde. Sra. Ana Cristina agradeceu o 41 

convite e sugeriu colocar em votação a indicação e sugeriu a ampliação do número de 42 

representantes do COMUS. Dr. Antonio disponibilizou o momento para indicações. Ficou 43 

aprovada por unanimidade a indicação dos seguintes representantes do Conselho para 44 

participarem dos trabalhos de acompanhamento da equipe de transição: Sra. Ana Cristina 45 

(Usuários) – Titular, Sra. Dirceia (Usuários) – Suplente, Sra. Márcia de Souza (Usuários) – 46 

Titular e Sr. Adilson (Segmento Trabalhadores) Suplente. Dando continuidade, Sr. Márcio fez 47 
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as últimas considerações e passou a palavra ao senhor Carlos, responsável pelo Departamento 48 

de Recursos Humanos do hospital. Em seguida teceu elogios ao trabalho do Sr. Carlos em 49 

relação a sua postura acolhedora e respeitosa, disse que os funcionários gostam muito do seu 50 

trabalho e ele continuará como convidado da nova equipe de transição para desenvolver o 51 

serviço de Recursos Humanos. Quanto à gestão financeira, a assessoria continua com a Sra. 52 

Kátia da Irmandade. Em relação à gestão de Tecnologia da Informação continuará com o Sr. 53 

Daniel da Silva que era contratado pelo Instituto Sollus. Em relação à questão de suprimentos 54 

continuará com a Sra. Eliana Teixeira, funcionária da Irmandade, e detentora de uma vasta 55 

experiência neste setor. Como administrador do complexo hospitalar ( Hospital, Pronto Socorro 56 

Central e de Boiçucanga) ficará como responsável o Sr. Juliano Barreto. No CACEM, a 57 

administração continuará com o Sr. André Leandro, disse que a partir de julho deste ano esta 58 

nomenclatura poderá mudar, considerando o trabalho do SAMU que atua como referência em 59 

todo litoral norte. Sr. Carlos, responsável pelo departamento de Recursos Humanos, informou 60 

que era contratado pelo Instituto Sollus e aceitou o convite da Prefeitura para continuar 61 

gerenciando a área de Recursos Humanos do complexo hospitalar, atualmente com vinculo pela 62 

Irmandade. A seguir, informou as medidas tomadas após o aviso de rompimento da parceria com 63 

o Instituto Sollus, no dia 11 de maio. Iniciaram um trabalho interno com os funcionários em 64 

relação à parte burocrática da rescisão do contrato, mediante a comunicação prévia do que 65 

estaria ocorrendo nos próximos trinta dias. Como providência imediata promoveu a entrega do 66 

aviso prévio a todos os funcionários contratados pelo Instituto Sollus e tomaram o cuidado de 67 

canalizar todas as informações aos funcionários via DRH, objetivando eliminar toda e qualquer 68 

informação paralela veiculada pela mídia e/ou “corredores” no decorrer desse período. Informou 69 

que após realização de vários estudos e consultas junto ao corpo jurídico da Prefeitura, Ministério 70 

do Trabalho da região e Sindicato que representa a categoria do hospital, chegaram a seguinte 71 

proposta: a possibilidade de transferência dos funcionários do Instituto Sollus para a Instituição 72 

Irmandade. Salientou que essa opção foi a que mais agradou os órgãos competentes 73 

consultados em anuência com a Irmandade, Secretaria da Saúde e Prefeitura. Salientou que a 74 

absorção do quadro de pessoal contratado pela Sollus juntamente com o passivo trabalhista, 75 

evita a quebra do vinculo de trabalho, permitindo a continuidade dos benefícios a serem 76 

concedidos, como por exemplo, o gozo de férias. Informou que durante o mês de junho e julho 77 

será anunciada a programação de férias para os meses seguintes. Paralela a essas medidas, 78 

será promovida em carteira de trabalho a transferência do saldo do FGTS com vinculo com a 79 

Sollus para a Irmandade. Disse que todas as ações estão atreladas ao processo interventivo. 80 

Informou que poderá haver rescisão contratual de ambas as partes, sem que haja perda dos 81 

direitos trabalhistas. Sr. Douglas perguntou se a hipótese de demissão está descartada. Sr. 82 

Carlos respondeu que num primeiro momento todos estão de aviso prévio e estão sendo 83 

chamados para manifestação de interesse em dar continuidade no contrato de trabalho na 84 

condição de transferência. Salientou que eles assinam documento comprovando o interesse ou 85 

não de continuar e que seus direitos trabalhistas estão sendo preservados e ninguém está sendo 86 

obrigado a abrir mão de seus direitos, pelo contrário há um cuidado especial para preservá-los. 87 

Informou que o Ministério forneceu cópia do estudo realizado sobre essas questões elencadas 88 

com fornecimento de cópia que disponibilizará oportunamente ao Presidente do Conselho para 89 

conhecimento. Em relação ao organograma, informou que atualmente concedem a 90 

responsabilidade ao coordenador para gerenciar a sua área de trabalho, sendo responsável em 91 

apresentar resultados e propostas. Questionado pela Sra. Ana Cristina sobre o vinculo contratual 92 

dos coordenadores, informou que todos terão vinculo CLT. Sr. Carlos Aymar questionou se os 93 

coordenadores estarão capacitados para exercerem suas funções sem precisar recorrer a 94 
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terceirização. Sr. Carlos respondeu que o funcionário que não está vinculado pela Irmandade, é 95 

funcionário público pela prefeitura municipal. Dr. Antonio considerou que toda mudança 96 

envolvendo o modelo de gestão, principalmente nas questões de rescisões contratuais e 97 

indenizações, envolve dinheiro público e essa medida proposta evita gastos. Sr. Carlos Aymar 98 

manifestou preocupação com as consultorias e complementos de capacidade e execução do 99 

trabalho contratado. Lembrou que durante a administração do Instituto Sollus houve muita 100 

complementação do que se dispunha a fazer no Termo de Parceria e não tinham competência 101 

técnica, levando-os a inúmeras contratações inexplicáveis. Manifestou contentamento com a 102 

proposta de trabalho e disse que o sistema está perfeito desde que haja parceria e 103 

aconselhamento do COMUS, salientou que o Conselho é o olhar do público. Sr. Carlos disse que 104 

não entrará em detalhes a respeito das consultorias prestadas, mas considerou que o trabalho 105 

em si, dentro da Instituição, seja por vinculo CLT ou funcionário público, necessitará em algumas 106 

áreas de contratação especializada para suprir a falta de competência técnica. Citou como o 107 

exemplo o setor de informática e lavanderia. Salientou que toda contratação será esclarecida e 108 

muito bem justificada. Sr. Márcio Tenório considerou que os equipamentos da lavanderia já estão 109 

com seu estado de vida útil avançado, em seguida, informou que assinaram convenio com o 110 

Ministério da Saúde no valor de R$ 140.000,00 para investimentos para o setor de lavanderia. Sr. 111 

Carlos Aymar solicitou que as contratações sejam esclarecidas e justificadas. Considerou que o 112 

trabalho em conjunto, seja CLT ou funcionário público fica implícito que o contratado é capaz de 113 

desenvolver o que lhe é confiado e se isso não ocorre, ele deverá ser demitido ou substituído por 114 

capaz. Sr. Carlos informou que a postura de trabalho dirigida e apresentada hoje é fruto de um 115 

trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o mês de dezembro/2009 com relação à 116 

humanização, informou que os funcionários são assistidos em suas necessidades pelo psicólogo 117 

do hospital. Disse que os coordenadores também serão assistidos por meio de capacitações, 118 

objetivando relacionamento eficaz com os funcionários. Por último, salientou que todo estudo foi 119 

apresentado para vários advogados da prefeitura e da Secretaria da Saúde, sendo avaliado 120 

antes da tomada de decisão. Explicou que o grande questionamento por parte dos funcionários 121 

se deu pelo fato dos mesmos esperarem por indenizações e continuidade do vinculo com o 122 

sucessor, fato que não ocorreu porque houve a transferência do vinculo, isto é a sucessão. 123 

Questionado pela Sra. Cibele sobre a responsabilidade financeira com relação aos custos de 124 

férias e multas do FGTS dos funcionários durante o período, informou que será da Sollus, 125 

independente da rescisão contratual. Sra. Ana Cristina parabenizou a permanência do Senhor 126 

Carlos à nova equipe atual. Sr. Márcio falou que será construída uma agenda de trabalho na qual 127 

o COMUS está convidado para acompanhar o trabalho desenvolvido nas unidades hospitalares. 128 

Disse que o Plano Operativo será enviado ao Presidente do COMUS com posterior envio aos 129 

Conselheiros. A seguir, concedeu a palavra ao Dr. Arquimedes, diretor técnico do hospital, que 130 

informou que a apresentará a proposta de Plano Operatório de forma sucinta, pois o mesmo 131 

necessita de esclarecimentos minuciosos em algumas atividades. Disse que essa formatação é 132 

provisória e assim que estiver pronta será encaminhada para apreciação do Corpo Clínico e 133 

Conselho que poderão contribuir para construção do Plano Operatório durante o período de 134 

intervenção. Em seguida explanou sobre a proposta do referido Plano. Informou que a descrição 135 

dos serviços hospitalares, separados por clínicas, terá o estabelecimento de metas a serem 136 

alcançadas, com parâmetros que servirão como avaliação dos indicadores da performance do 137 

hospital, objetivando criar um padrão para descrição dos trabalhos. Destacou a criação de 138 

serviços ambulatoriais na área de ortopedia, bucomaxilo, fonoaudiologia, fisioterapia, 139 

quimioterapia e Saúde do trabalhador da unidade. Salientou que mesmo na inexistência de 140 

ambulatório médico para atender o funcionário, realizam os exames ocupacionais (admissionais, 141 
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periódicos e demissionais), quanto às imunizações são atingidas em 100%, bem como a 142 

notificação de doenças e acidentes biológicos. Em relação às comissões obrigatórias  dentro do 143 

hospital estarão definindo indicadores para que elas prestem informações ao Conselho. Disse 144 

que das quatro comissões, duas são atuantes, a Comissão de Ética Médica e Comissão de 145 

Infecção Hospitalar, as demais serão reativadas. Apresentou algumas das propostas que 146 

pretendem criar ou reativar dentro das necessidades das unidades de saúde hospitalares. Falou 147 

da manutenção da ouvidoria do hospital, com proposta de criação de um espaço próprio para 148 

que os usuários possam se manifestar, expondo suas queixas e necessidades; Implementação 149 

de programas educativos (Programa Amigo da Leitura) e criação de protocolo para uso racional 150 

de medicamentos, com prioridade para os genéricos, com desenvolvimento da capacidade 151 

administrativa e relatórios mensais emitidos pelo farmacêutico. Quanto ao investimento do 152 

prédio, citou as necessidades das salas dentro do Pronto Socorro, apresentou proposta para 153 

criação de leitos femininos e infantis. Quanto à política do desenvolvimento profissional, 154 

pretendem manter uma equipe de treinamento permanente para os funcionários. Salientou que 155 

as propostas apresentadas são voltadas para criação do que não existe e manutenção e 156 

reativação do que já existe, objetivando uma assistência de saúde eficaz. Falou da manutenção 157 

preventivo-corretiva dos equipamentos hospitalares e auditoria do faturamento hospitalar. 158 

Concluindo, disse que contarão com o apoio da Secretaria da Saúde em relação à gestão, 159 

propriamente dita, quanto ao repasse financeiro, salientou a necessidade de anexar recursos 160 

financeiros no Plano Operativo, disse ser impossível realizar tarefas sem envolvimento de custos. 161 

Sra. Ana Cristina perguntou se haverá licitações. Dr. Barboni respondeu que nesse momento não 162 

haverá, respeitarão os contratos existentes. Sr. Carlos Aymar citou que no ano de 2009 houve 163 

processo licitatório de suprimentos para a rede com tomada de preço e duração de um ano. No 164 

caso do Instituto Sollus nunca apresentaram tomadas de preço e também não comprovaram 165 

contratações com fornecedores de medicamentos. Dr. Antonio explicou que a Lei das OSCIPS 166 

preconiza a publicação, no prazo máximo de 30 dias da assinatura do termo de Parceria, dos 167 

parâmetros que serão adotados pelo Parceiro Público na aquisição de serviços e materiais, etc. 168 

É um procedimento que visa propiciar ampla publicidade dos atos, igualdade de participação de 169 

eventuais interessados no fornecimento de materiais e serviços, uma vez que, em se tratando de 170 

dinheiro público, o Parceiro Público deverá atuar no sentido de primar pelo cumprimento dos 171 

princípios do direito administrativo (legalidade, moralidade, eficiência, igualdade, etc). Sr. Márcio 172 

Tenório informou que as licitações serão feitas para aquisição de medicamentos, mediante 173 

publicações na imprensa. Sra. Rita de Cássia Simioni considerou que o passivo trabalhista vem 174 

sendo sanado e atualmente esta mesma “conta intervenção” sofrerá um repasse financeiro, 175 

mediante criação da lei, para que continue sanando o passivo trabalhista, para aquisição de 176 

equipamentos e insumos, pagamento dos funcionários da Irmandade, enfim, todo custeio do 177 

hospital. Esclareceu que a Irmandade não está sob intervenção e sim o Hospital de Clinicas que 178 

está sob intervenção administrativa, em seguida questionou o porquê das unidades de saúde 179 

(Pronto socorro Central e Pronto Atendimento e Boiçucanga) estar dentro do complexo 180 

hospitalar, considerando que elas não fazem parte estatutariamente do corpo da Irmandade e do 181 

Hospital. Dr. Barboni explicou que o Hospital passou a ser administrado pela Prefeitura a partir 182 

do processo interventivo e o Pronto Socorro Central e de Boiçucanga já são administrados pela 183 

Prefeitura. Informou que o Prefeito estará unificando as unidades por meio de decreto. Sr. 184 

Douglas esclareceu algumas dúvidas e entendeu que o termo de intervenção não será alterado, 185 

haverá uma ampliação do valor de abrangência do valor repassado que antes era utilizado pela 186 

parceria. Sr. Márcio Tenório salientou que a questão de investimentos dos Pronto Socorros 187 

continuará pela Prefeitura. Concluindo a apresentação, Sr. Márcio Tenório informou que até 188 
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sábado próximo, às 7 horas, a gestão do Hospital é de responsabilidade do Instituto Sollus. Disse 189 

que a proposta apresentada é fruto de um trabalho que vem sendo realizado desde a formação 190 

da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria. Teceu agradecimentos ao Secretário, 191 

Dr. Ubirajara, Sr. Daniel, Sr. Carlos, Eduardo, Juliano e ao COMUS e por último, solicitou o apoio 192 

de todos nesse novo trabalho. Sra. Cibele perguntou se existe um valor definido sobre o referido 193 

repasse financeiro. Dr. Aldo respondeu que ainda não existe. Sr. Carlos Aymar considerou que o 194 

valor do repasse deverá constar no decreto. Dr. Aldo confirmou que o valor repassado constará 195 

no decreto. Dr. Barboni explicou que quando o projeto de lei estiver para aprovação, este valor 196 

deverá estar definido. Sra. Ana Cristina reforçou a relevância de apresentarem o projeto de lei 197 

para apreciação do COMUS.  Dr. Antonio considerou junto à Plenária que essa apresentação 198 

mostrou uma proposta inicial que, de acordo com a explanação do Dr. Arquimedes, depois de 199 

finalizada a sua elaboração, será apresentada ao COMUS e ressaltou a importância dos 200 

procedimentos interventivos seguirem as mesmas regras que o Poder Público está obrigado a 201 

seguir quando administra uma unidade própria de atendimento. 202 

_____________________________ 203 

2- Apresentação do Parecer da Comissão de Finanças sobre as contas dos Institutos: 204 

Sollus e Acqua: 205 

Sr. Carlos Aymar informou que o parecer da Comissão será enviado ao Presidente para posterior 206 

envio aos Conselheiros. Salientou que no relatório não consta valores e nem emissão de juízo, 207 

simplesmente, tentaram realizar um trabalho técnico. Em seguida efetuou a leitura conclusão do 208 

relatório referente ao Instituto Acqua “Tomando por base os esclarecimentos prestados, a 209 

Comissão entende que as contas do Instituto Acqua, para o período de agosto/2009 a 210 

fevereiro/2010 estão aprovadas com as ressalvas especificamente feitas a cada caso, 211 

especialmente nos itens 11 a 15, 34, 40 e 47 NF 0780)”. Explicou que as ressalvas citadas não 212 

invalidaram a aprovação das contas no período citado. Sr. Douglas explicou que quando a 213 

Comissão decidiu fazer o questionamento referente às Prestações de Contas do Instituto Acqua, 214 

entenderam que deveriam fazer questionamentos sobre os itens citados, Agenda, Relatório 215 

Gerencial, etc., porém perceberam ao examinar as respostas verificaram que os assuntos 216 

extrapolam a ação da Comissão de Finanças, disse que eles estão relacionados com a atuação 217 

da avaliação de desempenho do Instituto como parceiro, sugeriu que essa avaliação seja feita 218 

pelo Instituto também. Sra. Mariana, Instituto Acqua solicitou encaminhamento das 219 

ressalvas apresentadas por e-mail e solicitou colocar para a próxima reunião, direito aos 220 

esclarecimentos referentes às referidas ressalvas constantes do parecer da Comissão de 221 

Finanças, considerando que quando a Comissão efetuou o questionário, não especificou 222 

cada item, assim, solicitou não colocar em votação o encaminhamento da Comissão, 223 

HOJE, sugeriu adiar para a próxima reunião. Proposta aceita pela plenária. Dr. Elias 224 

aproveitou o momento e solicitou a ampliação da pauta na ordinária de julho para realizar a 225 

apresentação do trabalho da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria com o 226 

Instituto Acqua até o presente momento, informou que estão realizando avaliações mensais. Sra. 227 

Cibele considerou que as contas do Instituto Acqua foram aprovadas com ressalvas e 228 

esclarecimentos foram realizados. Ainda, assim permaneceram ressalvas? Sr. Douglas explicou 229 

que restaram algumas ressalvas que não implicaram na aprovação das contas. Dando 230 

continuidade, Sr. Carlos Aymar procedeu a leitura da conclusão referente às contas do Instituto 231 

Sollus “Em relação aos esclarecimentos feitos pelo Instituto Sollus, considerando o que foi 232 

constatado nos itens 1 a 4, 12, 13, 19 a 24, 27 a 28, a comissão decide considerar 233 

rejeitadas as contas do Instituto Sollus no período de agosto/2009 a fevereiro/2010. Por 234 

oportuno e considerando que o encaminhamento das questões sob análise deve ser 235 
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apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, a Comissão julgou imprescindível fazer 236 

duas recomendações: 1- Que a Comissão de Avaliação do Termo de Parceria com o 237 

Instituto Acqua realize uma acurada verificação das questões levantadas com a Agenda de 238 

Saúde Pactuada, com o Relatório de Gestão, com a Aplicação dos Recursos Repassados, 239 

com as Auditorias realizadas no período sob análise e sobre o Relatório de Produção e 240 

Oferta de Produtos e; 2- Considerando a rejeição das contas do Instituto Sollus seja 241 

considerada motivo suficiente para a realização, ouvido o Ministério Público, de uma 242 

auditoria externa independente compreendendo todo o período de vigência do Termo de 243 

Parceria celebrado, conforme estabelece o item XI da quarta diretriz do capitulo “DA 244 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE”, contido no guia de 245 

Orientação aos membros do Conselho Municipal de Saúde, publicado e distribuído pelo 246 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”. Sr. André Fontes considerou que o direito de 247 

esclarecimentos tem que ser o mesmo para os dois Institutos. Dr. Antonio Carlos considerou que 248 

o processo interventivo é um processo “temporário” e não poderá permanecer para sempre, 249 

desta forma, sugeriu aos Conselheiros um acompanhamento efetivo, nos mesmos moldes que a 250 

Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria com o Instituto Acqua vem realizando. A 251 

Plenária sugeriu aguardar o processo de trabalho da nova equipe administrativa do complexo 252 

hospitalar para determinar a formação de novos trabalhos. Solicitou aos Conselheiros empenho e 253 

participação efetiva, salientou que não devemos perder o foco de ação do Conselho, salientou 254 

que suas ações são muito mais amplas e envolvem questões gerais de políticas públicas. Dr. 255 

Ubirajara considerou que o Conselho, dentro da disposição no organograma apresentado, ele 256 

não será o administrador do complexo hospitalar, portanto, há de se considerar a sua natureza 257 

fiscalizadora e deliberativa. Sra. Viviane manifestou dúvidas quanto ao papel do COMUS 258 

referente ao acompanhamento dos trabalhos no período de transição, perguntou se serão 259 

emitidos relatórios ao Conselho. Dr. Antonio respondeu que se fosse criada uma comissão de 260 

acompanhamento, a postura seria essa. Explicou que a proposta do Sr. Márcio não se refere a 261 

criação de comissão e sim convidar o Conselho para caminhar junto com os trabalhos realizados. 262 

Disse que no decorrer dos trabalhos estaremos percebendo se está satisfatório ou não. Sra. Rita 263 

de Cássia Simioni considerou que o Plano está em fase de elaboração e construção e o 264 

momento exige flexibilidade quanto ao tempo de estruturação do Plano, considerou que o 265 

momento é de aguardar para definir estratégias de como o Conselho irá atuar. Por último, Dr. 266 

Antonio Carlos, colocou em votação os encaminhamentos realizados pela Comissão de 267 

Finanças sobre as prestações de Contas dos Institutos Sollus e Acqua. Aprovado por 268 

unanimidade pela plenária.  269 

_______________________________ 270 

3-) Assuntos Gerais: 271 

3.1) Sr. Ubirajara informou que no dia 30 de abril a Irmandade fez eleição da mesa provedora e 272 

ele foi reeleito, em seguida apresentou como ficou constituída a provedoria da Irmandade.   273 

Considerou que mesmo a Irmandade estando afastada da administração pelo processo 274 

interventivo, entende como necessária sua participação no acompanhamento de todo processo. 275 

Salientou que a Irmandade deve ser considerada como parceira e seja qual for o resultado ou 276 

intenção da Prefeitura, ela estará colaborando no processo administrativo/jurídico que envolve o 277 

complexo hospitalar. Ao final, disponibilizou cópia do documento ao Presidente da mesa.  278 

____________________________ 279 

 280 

3.1) Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que após aprovação, será assinada 281 

pelos presentes. 282 
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São Sebastião, 08 de junho de 2010. 286 
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