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ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 14 de agosto de 2018. Início às 15 horas e 32 minutos em 2ª chamada e término às 17 horas e 3 

10 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata da 237ª – (Ducentésima Trigésima Sétima) 5 

Reunião Ordinária realizada no dia 12/06/18, que foi aprovada por unanimidade.  6 

B) Expediente: Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  7 

Ofícios Expedidos: Of. 119/18- COMUS enviado a SEDUC ref. Sala p/ curso, Of. 120/18 – COMUS 8 

enviado a SESAU ref. lancha para o curso, Of. 121/18 – a SESAU envio de cópia do parecer constante no 9 

ofício 095/18 – COMUS, Of. 122/18 – a SEDES – indica Claudia em substituição a Ana Elisa; Of. 123/18 – a 10 

FSPSS – ref. Atividades Cons. Cláudia; Of. 124/18 – COMUS – a SESAU – PC 2º QD-18 – ata 411ª – 11 

COFIN, Of. 125/18 – COMUS – a Sesau referente solicitação de lanche para capacitação de setembro/18, 12 

Of. 126/18 – COMUS – a Sesau referente envio das minutas de decreto do COMUS (formação e 13 

alterações); Of. 128/18 – Comus – a Sesau Agendamento Reunião com Petrobrás; Of. 129/18 – Comus – 14 

a Diocese de Caraguá Solicitação Salão Paroquial; Of. 130/18 – Comus – a FSPSS ref. cargo Denise; Of. 15 

131/18 Comus – a FSPSS ref. anulação licitação; Of. 132/18 – Comus - ao HCSS ref. 239ª Ordinária. 16 

Ofícios Recebidos: Of. 386/2018 – FSPSS – envio de Prestação de Contas Competência julho/2018; Of. 17 

483/2018 – SESAU-GS ref. cópia assinada RAG 2017, Of. 494/2018 – SESAU-GS em resposta ao nosso 18 

Ofício 097/2018, Of. 497/18 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 68/18 – COMUS sobre caso Itatinga, Of. 19 

498/18 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 109/18 – COMUS sobe cessão funcionários da Irmandade 20 

para PMSS; Of. 504/2018 – SESAU- GS – resposta ao nosso Oficio 95/18; Of. 535/2018 – SESAU-GS – 21 

resposta ao nosso Oficio 83/18; Of. 537/2018 – SESAU-GS – resposta ao nosso Oficio 94/18; Of. 539/2018 22 

– SESAU-GS – resposta ao nosso Oficio 95/18; Of. 547/2018 – SESAU-GS – resposta ao ofício 107/18 – 23 

COMUS referente AUDISUS e Denúncias do COMUS; Of. 426/2018 – FSPSS – referente Comissão 24 

Convênio. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 12/07/2018 FOPAG 06/201, 25 

datada de 16/07/2018 Empenhos Liquidados 06/2018, datada de 16/07/2018 relatório Razão B. Brasil e 26 

CEF 06/2018, datada de 17/07/2018 PC HCSS ref. 06/2018, datada de 24/07/18 – envio de PC – FSPSS – 27 

Competência Julho/2018; datada de 13/08/2018 envio Fopag 07/2018; datada de 13/08/2018 envio extratos 28 

Banco Brasil e CEF 07/2018; datada de 13/08/2018 envio de empenhos liquidados 07/2018. Resoluções 29 

do COMUS: nº 29/18 – Indicação para o Bolsa Família. E-mail Recebido: Curso de Capacitação e 30 

Controle Social à distância. 31 

Iniciando a ordem do dia, a Senhora Presidente colocou em votação a pauta elaborada pela 32 

Secretaria Executiva, com os seguites temas: 33 

ORDEM DO DIA: 34 

1. Manifestação do Conselheiro Edson Cardim, que discutirá a falta de funcionários na área 35 

da enfermagem no Hospital de Clínicas; 36 

2. Apreciação do pedido de expedição e ofícios ao Ministério Público Estadual, Tribunal de 37 

contas do Estado e Conselho Regional de Medicina, para averiguação da situação da 38 

contratação do Senhor Juan Lambert pelo Município para trabalhar junto ao complexo 39 

hospitalar, a pedido do conselheiro Roberto; ITEM EXCLUÍDO. 40 

3. Debate e eventuais medidas a serem adotadas a fim de controlar e diminuir a fila de 41 

espera dos usuários dos serviços de fisioterapia da UBS da Topolândia; ITEM ADIADO. 42 

4. Assuntos gerais. 43 

Iniciada a discussão,  foi dada a palavra ao Conselheiro Carlos Roberto, que informou que há 44 

auditoria sigilosa tratando da situação do Senhor Juan Lambert, solicitando que o item 2 fosse 45 

excluído da pauta e que fosse aguardado o fim da referida auditoria para, após, o Conselho 46 

deliberar sobre o tema. O Conselheiro Roberto pediu detalhes da auditoria para que o Conselho 47 

pudesse deliberar sobre o pedido do Conselheiro Carlos. Dada a palavra ao Conselheiro 48 

Henrique, pelo mesmo foi dito que concordava com o pedido do Conselheiro Carlos, no sentido 49 

de aguardar o desfecho da auditoria. Dada a palavra ao Conselheiro Daniel, pelo mesmo foi dito 50 

que há quatro auditorias em andamento e que aguardar pode ser estratégia de gestão. Dada a 51 

palavra à Conselheira Cláudia, pela mesma foi dito que falta transparência nas apurações. Dada 52 

a palavram ao Conselheiro Edson, pelo mesmo foi dito que não discute o direito, mas que 53 

gostaria de entender alguns dados, como o que são os valores pagos, ressaltando que os valores 54 
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são analisados pela COFIN, solicitando para que o Senhor Juan Lambert, presente à reunião 55 

fosse indagado e respondesse aos questionamentos do Conselho. Neste momento a Senhora 56 

Presidente colocou em discussão a possibilidade de manifestação do Senhor Juan Lambert e da 57 

Senhora Denise Passarelli, o que foi aprovado por unanimidade. Dada a palavra ao Senhor 58 

Juan Lambert, pelo mesmo foi dito que foi contratado e trabalha como pessoa jurídica e que é 59 

responsável por cerca de 150 trabalhadores no Pronto Socorro Central e UPA, e mais 65 no 60 

Pronto Atendimento de Boiçucanga, falando um pouco sobre o funcionamento e pedido ajuda ao 61 

Conselho para que a qualidade fosse sempre aperfeiçoada. Acrescentou que atende de forma 62 

presencial e á distância, comparecendo, neste caso, sempre que necessário, informando que 63 

pagou para o Dr. Ramon trabalhar em seu lugar durente o período que se ausentou por motivo de 64 

férias. Acrescentou que as vezes aparece de surpresa nos locais e que, na última sexta-feira, teria 65 

surpreendido um médico trabalhando em desacordo com o que fora estabelecido e, em razão 66 

disso, dispensou o referido médico. Em seguida, dada a palavra ao Conselheiro Luiz Fernando, 67 

pelo mesmo foi dito que a prestação de serviços vem de alguns anos e que os contratos são feitos 68 

com a Irmandade, não havendo motivos, em razão disso, para licitação. Dada a palavra ao 69 

Conselheiro Edson, pelo mesmo foi solicitado que o Senhor Juan falasse algo mais sobre suas 70 

atividades. Dada a palavra ao Senhor Juan Lambert, pelo mesmo foi dito que faz plantões 71 

presenciais durante o dia ou a noite e que não tem outros vínculos com outras instituições de 72 

saúde, informando que, se ele deixa de trabalhar, paga um outro médico para o substituir, 73 

acrescentando que já foi atender em Boiçucanga algumas vezes e que tem muitas dificuldades 74 

com profissionais e estrutura de trabalho. Dada a palavra ao Conselheiro Roberto, pelo mesmo 75 

foi dito que o pedido de expedição de ofícios ocorre porque a Secretaria da Saúde e a Direção da 76 

Intervenção não responderam aos pedidos de esclarecimentos por ele formulados, perguntando 77 

ao Senhor Juan se, nos anos de 2017 ou de 2018, o mesmo exerceu o cargo de Coordenador 78 

Técnico ou de Diretor Técnico da UPA, Pronto Socorro Central e Boissucanga. Dada a palavra ao 79 

Senhor Juan Lambert, pelo mesmo foi dito que não existe o Cargo de Coordenador Técnico nas 80 

referidas Unidades e que nunca ocupou o Cargo de Diretor Técnico na UPA, Pronto Socorro 81 

Central ou no Pronto Atendimento de Boiçucanga, nos anos de 2017 e 2018, informando que a 82 

Diretora Técnica das Unidades é a Dra. Luciana. Dada a palavra ao Conselheiro Roberto, o 83 

mesmo perguntou à Senhora Denise Passarelli se a mesma informou ao Senhor Prefeito 84 

Municipal, em algum momento, qual o Cargo ocupado pelo Senhor Juan Lambert. Dada a palavra 85 

à Senhora Denise, pela mesma foi respondido que não se recordava. Dada a palavra ao 86 

Conselheiro Edson, pelo mesmo foi dito que no Complexo Hospitalar há necessidade de um 87 

médico responder como Diretor Técnico e que haverá uma eleição para a escolha. Ainda, indagou 88 

ao Senhor Juan Lambert quem faz atendimento de oftalmologia quando precisa, uma vez que não 89 

há tal especialidade no Hospital. Dada a palavra ao Senhor Juan Lambert, pelo mesmo foi 90 

respondido que, em alguns caso, quando há necessidade de avaliação de algum caso da área de 91 

oftalmologia, o mesmo é chamado, pois fez um ano de especialização na área, acrescentando 92 

que para sua empresa ser contratada não passou por processo licitatório. Dada a palavra ao 93 

Conselheiro Luiz Fernando, pelo mesmo foi dito que todos os médicos prestam serviços através 94 

de empresas e que isso é de conhecimento do Conselheiro Roberto visto que o mesmo trabalhava 95 

no Hospital. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo mesmo foi dito que não concorda com 96 

as contratações via pessoa jurídica, que isto não é regra, mas que nesta cidade é assim que o 97 

sistema de prestação de serviços médicos funciona. Dada a palavra ao conselheiro Henrique, 98 

pelo mesmo foi dito que há três auditorias em andamento. A primeira é investigada nos autos do 99 

processo administrativo 4935/2018, cujo denunciante é o Senhor Antero; a segunda investigada 100 

nos autos do processo administrativo 4936/2018, cujo denuncianate é o Conselheiro Daniel; a 101 

terceira  é investigada nos autos do processo administrativo 4937/2018, cujo denunciante é um 102 

usuário. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos, pelo mesmo foi dito que tudo que estava nas 103 

denúncias seria apurado. Dada a palavra ao Conselheiro Henrique, pelo mesmo foi dito que, 104 

segundo a lei de transparência, todos podem ter acesso às investigações, nos moldes autorizados 105 
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pela referida lei. Dada a palavra ao Senhor Juan Lambert, pelo mesmo dito que estava à 106 

disposição do Conselho para quaisquer outros esclarecimentos, acrescentando que pelo plantão 107 

de 12 horas, nos Pronto Socorro e no Pronto Atendimento de Boiçucanga, é pago R$ 1.350,00 e 108 

se houver alguma reclamação das equipes o mesmo pode ser acionado. Dada a palavra ao 109 

Conselheiro Edson, pelo mesmo foi relatada a dificuldade de contratar médicos para trabalhar na 110 

cidade, acrescentando que, em razão disso, não há como atender a certas solicitações do 111 

Ministério Público, salientando que não transparência nos contratos médicos e isto é necessário. 112 

Em seguida, a Senhora Presidente colocou em votação o pedido do Conselheiro Carlos Roberto, 113 

solicitando que a apreciação do pedido de envio de ofícios solicitado pelo Conselheiro Roberto 114 

ficasse suspenso até que a sindicância instaurada por denúncia do Senhor Anthero fosse 115 

encerrada, comprometendo-se a informar o andamento das investigações em cada uma das 116 

próximas reuniões ordinárias. Colocada em votação, por maioria, o Conselho acatou o pedido do 117 

Conselheiro Carlos e aprovou a pauta, ficando excluído o item 2. A seguir passou-se a ordem do 118 

dia. 119 

1. Manifestação do Conselheiro Edson Cardim, que discutirá a falta de funcionários na área 120 

da enfermagem no Hospital de Clínicas:  Iniciando o primeiro item da pauta, a Senhora 121 

Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Edson, para sua explanação. Dada a palavra ao 122 

Conselheiro Edson, pelo mesmo foi dito que há falta de muitos funcionários nas equipes de 123 

enfermagem e gostaria de saber o que está sendo feito para resolver o problema, questionando 124 

qual seria o critério de escolha, ressaltando que havia muitos pedidos de contratação e que, em 125 

processos seletivos anteriores foi necessário diminuir a nota mínima, em razão da falta de preparo 126 

dos profissionais, e que a falta de profissionais prejudica a qualidade da assistência. Dada a 127 

palavra à Senhora Denise, interventora do Hospital de Clínicas deSão Sebastião, pela mesma foi 128 

dito que muitos dos profissionais que atuavam como técnicos de enfermagem se formaram em 129 

enfermagem e não querem mais trabalhar como técnicos. Além disso, salientou que os novos 130 

técnicos tem pouca experiência e que, para tentar melhorar esta situação estão investindo no 131 

Núcleo de Educação Permanente e que farão um curso para tanto. Dada a palavra ao 132 

Conselheiro Edson, o mesmo perguntou à Senhora Denise quantos profissionais de enfermagem 133 

havia necessidade de contratação. Dada a palavra à Senhora Denise, pela mesma foi dito que há 134 

necessidade de contratação de 36 profissionais, sendo 12 para Boissucanga e 24 para o Centro, 135 

acrescentando que até a primeira quinzena do próximo mês o problema estará resolvido. Dada a 136 

palavra ao Conselheiro Carlos Roberto, pelos mesmo foi dito que há muitas falhas na formação 137 

dos profissionais, acrescentando que a Prefeitura está investindo em vários cursos para melhorar 138 

a qualidade dos serviços de saúde no município. Dada a palavra à Conselheira Dirceia, pela 139 

mesma foi ressaltada a importância na formação dos profissionais de saúde e a importância dos 140 

estágios para os mesmos. Dada a palavra à Senhora Denise, pela mesma foi dito que 141 

antigamente o aluno podia praticar durante o estágio, mas que isso não é mais possível, ou seja, 142 

somente depois de formado em inscrito no Órgão de Classe é que o profissional pode praticar 143 

atuar junto a pacientes. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo mesmo foi lembrado da 144 

importância de valorizar os profissionais mais antigos. Dada a palavra à Senhora Denise, pela 145 

mesma foi dito que os recursos humanos são o maior patrimônio das Unidades de Saúde, 146 

acrescentando que seu pai necessitou de cuidados e, por mais que tivesse condições de ser 147 

tratado em outra cidade, preferiu ficar internado no Hospital de São Sebastião. Dada a palavra ao 148 

Conselheiro Daniel, pelo mesmo foi dito que no dia da visita ao Hospital a sala do Núcleo de 149 

Educação Permanente ainda não estava em funcionamento. Dada a palavra à Senhora Denise, 150 

pela mesmo foi dito que já havia providenciado a arrumação e funcionamento da referida sala. 151 

Dada a palavra ao Conselheiro Daniel, pelo mesmo foi perguntado à Senhora Denise se nas 152 

demissões que ocorreram recentemente havia demissão de pessoal da enfermagem. Em 153 

resposta, a Senhora Denise disse que houve alguns pedidos de demissão e que as demissões 154 

foram dos setores administrativos, acrescentando que alguns servidores públicos foram relotados 155 

em outras unidades em razão da necessidade e do custo. Em seguida, a Senhora Presidente 156 
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informou que, na companhia de outros funcionários da Secretaria da Saúde, participou em um 157 

fórum de debates na cidade de São José dos Campos, onde uma das preocupações maiores era 158 

com os funcionários do sistema de saúde. Dada a palavra ao Conselheiro Henrique, pelo mesmo 159 

foi ressaltado a preocupação dos entes públicos com a formação de profissionais e com a 160 

linguagem utilizada pelos mesmos para facilitar a compreensão e entendimento por partes dos 161 

usuários. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Roberto, o mesmo informou que está sendo 162 

articulado um encontro entre os Núcleos de Educação Permanente da região, deixando o convite 163 

aberto a todos, aproveitando a oportunidade para a gradecer a presença e participação de todos 164 

na presente reunião, e solicitando a ajuda dos Conselheiros na gestão. Dada a palavra ao 165 

Conselheiro Daniel, pelos mesmo foi informado que o mesmo está constatando nos documentos 166 

de prestação de contas do Hospital que a Intervenção tem deixado um déficit mensal e há 167 

necessidade de efetuar mais contratações, perguntando à Senhora Denise o que está sendo 168 

pensado para equilibrar as contas. Dada a palavra à Senhora Denise, pela mesma foi dito que 169 

até a primeira quinzena do próximo mês não haverá como contratar, acrescentando que está 170 

havendo redução no quadro de funcionários e que no ano de 2017 fechou cm liquidez de 80 mil 171 

reais. Acrescentou que estão tendo gastos com a UPA, Projeto Verão, Carnaval, novos serviços, 172 

cirurgias por vídeo e esse mês o déficit diminuiu sem contar salários, salientando que a 173 

consultoria do Senhor Fabretti tem ajudado contra o desperdício e que o pessoal é muito 174 

comprometido. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, o mesmo agradeceu os trabalhos 175 

realizados no Hospital pelo Senhor Carlos Puríssimo, pedindo uma salva de palmas, no que foi 176 

atendido pelos presentes. Dada a palavra à Conselheira Dirceia, a mesma também salientou o 177 

trabalho do Senhor Puríssimo. Em seguida, em razão do tempo já decorrido, a Senhora 178 

Presidente solicitou que o item 3 da pauta ficasse adiado para a próxima reunião ordinária, 179 

tendo os presentes concordado. Ato contínuo, a Senhora Presidente agradeceu a presença de 180 

todos, lembrou da próxima aula de capacitação do CEFOR, infomou sobre a realização da 181 

primeira reunião da CGU, que acontecerá no dia seguinte, e encerrou a reunião. Nada mais 182 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. 183 

Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino e presidida por Isabel Cristina do 184 

Nascimento Oliveira.   185 

Sebastião, 14 de agosto de 2018.  186 
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