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ATA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 09 de outubro de 2018. Início às 15 horas e 20 minutos em 2ª chamada e término às 3 

16 horas e 20 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata da 240ª – (Ducentésima quadragésima) 5 

Reunião Ordinária realizada no dia 11/09/18, que foi aprovada por unanimidade.  6 

B) Expediente: Ofícios Expedidos:  7 

Of. 139/18 – a Paróquia S. Sebastião – solicita salão Paroquial para uso COMUS; Of 140/18 – a 8 

SESAU – referente solicitação 409ª COFIN; Of. 141/18 – ao HCSS – referente solicitação 409ª 9 

COFIN, Of. 142/18 – a Sesau – referente solicitação da 417ª COFIN, Of. 143/18 – ao HCSS -10 

referente solicitação da 417ª COFIN, Of. 144/18 – a SESAU – solicita apoio para organização da 11 

7ª Conferência Municipal de Saúde, Of. 145/2018 – ao HCSS – referente solicitação 418ª 12 

COFIN; Of. 146/2018 – à FSPSS – referente às pré-conferências; Of. 147/2018 – à Igreja – 13 

desmarcando salão paroquial; Of. 148/18 – à SESAU referente cópia do Parecer da COFIN 14 

sobre a Alteração do Status da PC SESAU 1º Qd-2018; Of. 149/18 – à SEDUC cancelamento 15 

das reuniões ordinárias do COMUS que seriam realizadas até o mês de dezembro/18; Of. 16 

150/18 – à SEDUC referente solicitação do espaço de escolas para realização das Pré-17 

conferências de Saúde, Of. 151/18 – à SEDEAS referente solicitação do espaço Centro 18 

Comunitário para realização das Pré-conferências de Saúde, Of. 152/18 – à FATEC referente 19 

solicitação do espaço de escolas para realização das Pré-conferências de Saúde, Of. 154//18 – 20 

a PMSS informativo sobre a 7ª CMS, Of. 155/18 – a SESAU  disponibiliza cópia da 1ª Reunião 21 

da Comissão Organizadora da 7ª CMS, Of. 156/18 – a SESAU – ADM disponibiliza cópia da 1ª 22 

ata da Comissão organizadora da 7ª CMS, Of. 157/18 – a SESAU disponibiliza cópia da 1ª ata 23 

da Comissão organizadora da 7ª CMS, Of. 158/18 – a SESAU solicitação de material de 24 

escritório e TONER, Of. 159/18 – a SESAU disponibiliza cópia da validação do RAG 2017 no 25 

SARGSUS, Of. 160/18 – Enfermeiro UBS Canto do Mar – informação sobre suas atividades 26 

desenvolvidas no COMUS, Of. 161/2018 – a SEDUC – solicita espaços para realização das Pré-27 

Conferências, Of. 162/18 – Conselho Regional de Psicologia – referente as ausências da 28 

conselheira Vanessa, Of. 163/18 – a Federação Costa Atlântica – sobre faltas injustificadas às 29 

reuniões do COMUS, 164/18 – SESAU – Planejamento – disponibiliza cópia das atas da 30 

Comissão organizadora da 7ª CMS, Of. 165/18 – ao Lar Vicentino – sobre faltas injustificadas às 31 

reuniões do COMUS, Of. 166/18 – a SESAU – Planejamento - disponibiliza cópia da validação 32 

do RAG 2017 no SARGSUS, Of. 167/18 – a SESAU – solicitação da apresentação do RAG – 33 

2017, Of. 169-18 – ao Presidente da Fundação Deodato Santana -  solicita o teatro para 34 

realização da 7ª CMS; Of. 170-18 – à SESAU – referente auditorias; Of. 171-18 – à SESAU – 35 

referente sala para reuniões extraordinárias; Of. 172-18 – à FSPSS – anulação processo 36 

licitação; Of. 173-18 – ao HCSS – justificativas sobre fim pagto R$ 5.000,00. Ofícios 37 

Recebidos: Of. 635/2018 – SESAU – informa propostas com recursos recebidos, Of. 658/2018 – 38 

SESAU-GS – resposta referente impressora Samsung, Of. 659/2018 SESAU-GS – resposta ao 39 

ofício 099/18 – COMUS, Of. 660/2018 – SESAU - GS – resposta ao ofício 136/2018, caso 40 

Itatinga; Of. 663/018 – SESAU-GS – resposta ao ofício 99/2018 referente reforma cozinha 41 

HCSS; Of. 664/2018 – SESAU-GS – resposta ao ofício 124/2018, referente FSPSS; Of. 42 

665/2018 – SESAU-GS -  resposta ao ofício 130/2018 referente Denise; Of. 675/18 – SESAU – 43 

encaminhamento da PC – 2º QD-18 para COMUS; Of. 687/18 – SESAU-GS em resposta ao 44 

ofício 144/18 – COMUS sobre o apoio da SESAU na 7ª CMS; Of. 690/18 – SESAU-GS - em 45 

resposta ao ofício 14/2018 – COMUS sobre fornecimento de lista de pacientes que recebem 46 

alimentação no CAPS; Documento Irmandade Santa Casa de Coração de Jesus em reposta ao 47 

ofício 124/2018 – COMUS – solicitação de COFIN – ata 412ª; Documento emitido pelo 48 

conselheiro Magiolino – questionamentos sobre funcionário que emite parecer jurídico e integra 49 

a Comissão de licitação (datado de 02/10/18),  Documento emitido pelo Conselheiro Magiolino – 50 

questionamento sobre a falta de adequação do espaço de atendimento da Ouvidoria (02/10/18), 51 
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Documento emitido pelo Conselheiro Magiolino – questionamentos sobre o porquê do fim dos 52 

pagamentos efetuados a Dra. Luciana Correa no valor de R$ 5.000,00; Of.724/2018 – SESAU-53 

GS – encaminha Of. 532/2018 FSPSS referente ressalvas 1º QD/18, Ofício 0411/2018-SEDES – 54 

RESPOSTA AO OF. 151/18 – Solicitação do espaço Centro Comunitário para realização da Pré 55 

– Conferência, Carta de desligamento do COMUS – emitida pelo Sr. Antonio Tenório, Of. Sem 56 

número – UNIBAIRROS – indicação do Sr. Moises Figueiredo em substituição a Antonio Tenório 57 

dos Santos Filho; Of. 734/2018 – SESAU – solicitação de nulidade da Resolução 34/2018 – 58 

COMUS. Resolução: Resolução Comus 030/2018 – Formação Comissão 7ª Conferência 59 

Municipal de Saúde; Resolução 030/2018 – Prestação de Contas SESAU-HCSS-FSPSS – 2º 60 

Qd-2018, Resolução 032/2018 – Alteração do Status Prestação de Contas – SESAU-HCSS-61 

FSPSS – 1º QD-2018. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 62 

17/09/2018; Datada de 24/09/18, Datada de 24/09/18. E-mail Recebido: E-mail Carla Gamboa – 63 

sobre caso Itatinga, datado de 28/09/18, E-mail Fundação de Saúde sobre as pendências 64 

referentes ao 1º Quadrimestre/18. 65 

ORDEM DO DIA:  66 

1- Sr. Daniel Galani pediu pauta através da Ata 417ª da Cofin, referente mudanças na 67 

Fundação que estão passando pelo Conselho;  68 

2- Eleição de membro para a Cofin em substituição ao Conselheiro Antonio Tenório - 69 

segmento Usuários;  70 

3- Formação de Comissão paritária para revisar a Lei do COMUS e Regimento Interno do 71 

COMUS;  72 

4- Assuntos Gerais:  73 

4.1- Falta dos representantes Usuários às Reuniões do COMUS; 74 

4.2- Visita às Unidades de Saúde -  (Este item será explanado pelos conselheiros 75 

Magiolino e Cláudia).  76 

Iniciando a ordem do dia, a Senhora Presidente colocou em discussão e votação a pauta da 77 

presente reunião; Por unanimidade, a pauta foi aprovada. Antes de iniciar a discussão dos temas 78 

pautados, foi solicitado pela Conselheira Giuliana que fosse convocada uma reunião 79 

extraordinária para que a mesma, representando a Fundação de Saúde Pública de São 80 

Sebastião, pudesse expor os motivos que ensejaram a falta de resposta às ressalvas que 81 

resultou na modificação do status das contas da Secretaria de Saúde, as quais passaram de 82 

aprovadas com ressalvas para rejeitadas, referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Dada a 83 

palavra ao conselheiro Daniel, pelo mesmo foi dito que não concordava em razão da situação 84 

estar devidamente esclarecida no Regimento Interno deste Conselho. Dada a palava à 85 

Conselheira Giuliana, pela mesma foi esclarecido que se tratava somente de expor os motivos. 86 

Encerradas as discussões, por consenso, foi deliberada a convocação de reunião extraordinária 87 

para que a Conselheira Giuliana, representando a Fundação de Saúde Pública possa expor os 88 

motivos que ensejaram a falta de resposta às ressalvas que resultou na modificação do status 89 

das contas da prefeitura, referentes ao primeiro quadrimestre do corrente ano, as quais 90 

passaram de aprovadas com ressalvas para rejeitadas. Iniciando as discussões acerca dos 91 

temas da pauta, para iniciar o primeiro item, a Senhora Presidente passou a palavra ao 92 

Conselheiro Daniel, que efetuou a solicitação. 93 

1- Sr. Daniel Galani pediu pauta através da Ata 417ª da Cofin, referente mudanças na 94 

Fundação que estão passando pelo Conselho - Dada a palavra ao Conselheiro Daniel, pelo 95 

mesmo foi dito que observou nas reuniões que participa junto ao Conselho Curador da 96 

Fundação, que foram aprovadas leis que não passaram pela aprovação deste Conselho, que 97 

modificaram a legislação que regula o funcionamento da empresa, as quais suprimiram a 98 

necessidade de alguns assuntos serem submetidos à análise e aprovação deste Conselho. 99 

Sendo assim, se a primeira lei, que dependia de aprovação desse Conselho não foi apreciada e 100 

aprovada neste Conselho, as demais e todos os atos praticados em razão dela devem ser 101 

anulados, citando como exemplo a criação de cargos. Finalizou solicitando que o Conselho 102 
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estudasse melhor a questão e tomasse providências. Dada a palavra à Conselheira Giuliana, 103 

esclareceu que o Conselho Curador é representado por alguns dos membros deste Conselho 104 

nas reuniões e que, em razão disso não haviam irregularidades, acrescentando que as atas são 105 

redigidas em cinco dias úteis e os conselheiros tem o mesmo tempo para se manifestar após o 106 

recebimento, não havendo nenhuma manifestação é aprovada. A fala do Conselheiro Daniel 107 

englobava aprovação da Lei que alterou a Lei de criação da Fundação (225/2017) e do Estatuto, 108 

mas que ambos os assuntos estavam misturados. O que esclarecemos é que a Lei que criou 109 

diversos cargos e ampliou vagas na Fundação (a Lei Complementar nº 225/2017) foi de iniciativa 110 

do Chefe do Executivo, assim como lhe é facultado pela Lei Orgânica. Que houve duas votações 111 

para sua aprovação e, somente após a promulgação desta Lei, no mês de novembro/17, é que 112 

cargos, como o de Vice-Presidente, por exemplo, foram preenchidos, portanto, as contratações 113 

atendem ao princípio da legalidade. Que, em relação ao Estatuto, realmente houve uma reunião 114 

para votação de alterações no mês de abril deste ano, mas por conta de inconsistências 115 

apontadas pelo Cartório de Registro de Imóveis, precisamos adequar a redação do texto do 116 

Estatuto às exigências do referido cartório e, por isto, foi necessário apresentar estas alterações, 117 

novamente, no Conselho Curador, o que foi aprovado e daí é onde reside a preocupação do 118 

Conselheiro Daniel em eventual aprovação dupla do mesmo Estatuto. Destacou ainda que foi 119 

apresentado no Conselho Curador um projeto de Lei propondo a ampliação de vagas e criação 120 

de cargos, sendo 99% efetivos e 1 de Diretor Administrativo, em desmenbramento da Diretoria 121 

Adm./Financeira; mas todos com atribuições específicas.  Dada a palavra ao Conselheiro Carlos 122 

Eduardo, pelo mesmo foi esclarecido que tem uma parte que não houve criação de cargo, mas 123 

somente ampliação de vagas, o que teria sido aprovado pelo Conselho Curador e, assim que for 124 

aprovado no Conselho Curador, serão encaminhadas para conhecimento deste Conselho, tudo 125 

seguindo um rito, uma ordem cronológica. Dada a palavra ao Conselheiro Daniel, pelo mesmo 126 

foi dito que o Estatuto da Fundação foi alterado em uma reunião ocorrida no mês de abril do 127 

corrente ano e que a situação ainda estava em aberto por falta das atas. Dada a palavra para a 128 

Conselheira Giuliana, pela mesma foi dito que as atas ainda não foram finalizadas em razão de 129 

devoluções pelo Cartório, que solicitou alterações e assim que as mesmas ficarem prontas serão 130 

encaminhadas ao Conselho Curador e que não haverá prejuizo. Dada a palavra para o 131 

Conselheiro Daniel, pelo mesmo foi dito que a lei que alterou os cargos não foi submetida à 132 

apreciação deste Conselho e que já há uma ação judicial discutindo a constitucionalidade de 133 

outra Lei na administração pública direta. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo, pelo 134 

mesmo foi esclarecido que as reuniões do Conselho Curador ocorrem a cada dois meses e que 135 

todos agem de boa fé, informando que a Secretaria da Saúde acompanha as reformas que são 136 

feitas, reiterando que a maioria foram ampliações de vagas e somente 1 cargo criado, e que tudo 137 

é feito de acordo com a necessidade do sistema de saúde. Dada a palavra ao Conselheiro 138 

Edson, pelo mesmo foi dito que a Fundação nasceu de muitas e muitas horas de trabalho deste 139 

Conselho, o qual deve ser consultado sobre todas as alterações que forem propostas sob pena 140 

de desrespeito ao Conselho. Não havendo mais inscritos, a Senhora Presidente encerrou as 141 

discussões e passou para o próximo item da pauta. 142 

2- Eleição de membro para a Cofin em substituição ao Conselheiro Antonio Tenório - 143 

segmento Usuários - Iniciando o segundo item da pauta, a Senhora Presidente informou que 144 

há necessidade de preenchimento de uma vaga na COFIN, em razão da saída do Conselheiro 145 

Antonio Tenório, representante dos Usuários. Em seguida, abriu inscrição e, dentre os 146 

presentes, somente a Conselheira Cléia se inscreveu. Não havendo outros inscritos, por 147 

unanimidade, a Conselheira Cleia foi eleita para ocupar uma vaga na COFIN. Ato contínuo, a 148 

Senhora Presidente apresentou o Senhor Moisés Figueiredo da Silva, que ingressa nos 149 

quadros do Conselho em substituição ao Conselheiro Antonio Tenório, representanto a entidade 150 

UNIBAIRROS. 151 

3- Formação de Comissão paritária para revisar a Lei do COMUS e Regimento Interno do 152 

COMUS - Passando ao terceiro item da pauta, foi proposta pela Senhora Presidente a criação 153 
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de uma comissão para estudos e elaboração de proposta de atualização da legislação municipal 154 

que regulamenta o COMUS e do Regimento Interno do Conselho, o que foi acatado por todos os 155 

presentes. De foma consensual, para formar a comissão, foram escolhidos os Conselheiros 156 

Edson, Giuliana, Roberto e Isilda. 157 

4- Assuntos Gerais:  158 

4.1- Falta dos representantes Usuários às Reuniões do COMUS - Passando ao último item 159 

da  pauta, assuntos gerais, a Senhora Presidente lembrou da importância da participação dos 160 

Conselheiros que representam os Usuários, pedindo que as entidades cobrassem a participação 161 

dos mesmos; 162 

4.2- Visita às Unidades de Saúde -  (Este item será explanado pelos conselheiros 163 

Magiolino e Cláudia) - Em seguida, dada a palavra à Conselheira Claudia, pela mesma foi 164 

solicitado empenho dos Conselheiros na participação das visitas á Unidades de Saúde, visitas 165 

estas que não ocorreram nas últimas semanas por falta de pessoas, lembrando que haverá a 166 

elaboração de um relatório e que precisa da participação de todos. Ato contínuo, a Senhora 167 

Presidente ressaltou a importância da participação dos Conselheiros na Conferência e nas Pré-168 

conferências preparatórias para a Conferência Estadual e Nacional da Saúde, infomando as 169 

datas e pedindo que todos façam a divulgação. Dada a palavra ao Conselheiro Roberto, pelo 170 

mesmo foi dito que agradecia a presença de todos na reunião e que as dependências da Ordem 171 

dos Advogados do Brasil estão sempre à disposição para receber as reuniões deste Conselho e 172 

de outros, caso necessário. Por fim, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e 173 

encerrou a reunião. 174 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 175 

presentes. Ata elaborada por Roberto Lopes Salomão Magiolino e presidida por Isabel Cristina 176 

do Nascimento Oliveira.   177 

Sebastião, 09 de outubro de 2018.  178 
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