
 
 

Ata da 253ª Reunião Ordinária do COMUS 08/10/19                                Página 1 de 4 
 

ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 08 de outubro de 2019. Início às 15h e 07 m – em 2ª chamada e término às 16h. 3 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata da 252ª – (Ducentésima Quinquagésima 4 

Segunda) Reunião Ordinária realizada no dia 10/09/19: aprovada por unanimidade. 5 

B) Ata 155ª – (Centésima quinquagésima Quinta) Reunião Extraordinária específica para 6 

Apresentação da Prestação de Contas do 2º quadrimestre/2019, Sra. Isabel informou que será 7 

submetida a votação na próxima reunião Ordinária do mês de Novembro em decorrência da 8 

falta de tempo hábil para sua elaboração e ciência prévia dos conselheiros antes davotação.  9 

C) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  10 

Ofícios Expedidos: Of. 124/2019 – ao Gabinete Prefeito – Envio da minuta da Lei para homologação da 11 

Lei do COMUS; Of. 125/2019 – ao HCSS – Referente informe de pendências da Prestação de Contas 2º 12 

Quadrimestre/19; Of. 126/2019 – HCSS – referente Prestação de contas 2º Quadrimestre/19 (ata 442ª – 13 

COFIN); Of. 127/2019 – a SESAU – referente Prestação de Contas 2] Quadrimestre/19 (ata 442ª COFIN); 14 

Of. 128/2019 – ao FAPS – referente a Prestação de Contas – 2º Quadrimestre/19 (ata 442ª COFIN); Of. 15 

129/2019 – a SESAU – Planejamento – solicitação de esclarecimentos sobre processo de auditoria sobre 16 

ECORAD; Of. 130/2019 – ao HCSS – referente PC 2º Qd-19 – Ata COFIN 443ª; Of. 131-2019 – ao HCSS 17 

– referente PC 2º QD-19 – Ata COFIN 443ª; Of. 132/2019 – ao HCSS – referente PC 2º Qd-19 – Ata 18 

COFIN 443ª; Of. 133/2019 – ao Ministério do Trabalho – em reposta ao ofício 136/2019 – Ministério do 19 

Trabalho. Ofícios Recebidos: Of. 32/2019 – Lar Vicentino – indicação de membro para COMUS 20 

(Danila); Of. 0262/2019/SEPEDI – Convite para participação de Oficina de Avaliação Diagnóstica do 21 

Envelhecimento Ativo – IDEA; Of. 270/2019-ADM-HCSS – em resposta ao ofício 96/2019-COMUS – PC-22 

2º QD-19, Of. 275/2019 – ADM-HCSS – em reposta ao ofício 132/2019 – COMUS referente PC-2º 23 

Quadrimestre/19; Of. 278/2019-ADM-HCSS – em resposta ao ofício 130/2019 – COMUS, Of. 283/2019-24 

ADM-HCSS- em resposta ao ofício 126/19 – COMUS; Of. 018/2019 – Unibairros – ratificação da 25 

permanência do conselheiro José Irineu de Souza; Of. 815/2019 – FSPSS – informação sobrea mudança 26 

de endereço da Fundação para a rua da Praia. Resoluções do COMUS: nº 030/2019 – Autorizar a 27 

Alteração da Lei do COMUS;  Resolução nº 031/2019 – Prestação de Contas – 2º Quadrimestre/19. 28 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 12/09/19; datada de 16/09/19, 29 

17/09/19, Datada de 25/09/19 (envio de dois processos 70.948/2019 e 70.522/2015) em resposta ao ofício 30 

127/2019-COMUS. E-mails Recebidos: Enviado pela Petrobrás sobre atualizações do Caso Itatinga.  31 

ORDEM DO DIA:  32 

1- Conscientização da análise de documentos quando disponibilizados aos Conselheiros; 33 

2- Eleição de membro para COFIN – segmento Usuários;  34 

3-  Assuntos Internos do COMUS: 3.1- Questões relacionadas a Explanação da 35 

Apresentação da Prestação de Contas; 3.2- Palestra Orientadora do Processo Eleitoral do 36 

COMUS – Biênio 2020/2021; 37 

4- Assuntos Gerais: 4.1- Palestra Orientadora do Processo Eleitoral do COMUS – Biênio 38 

2020/2021. 39 

Sra. Presidente, Isabel, deu início à reunião e colocou em votação os itens de pauta sugeridos 40 

pela Secretaria Executiva, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida discorreu sobre os 41 

documentos tramitados no período e aproveitou o momento para informar aos Conselheiros que 42 

os documentos ficam à disposição para conhecimento de forma mais aprofundada na Secretaria 43 

do COMUS. Em seguida apresentou a Conselheira Danila, nova conselheira, membro titular da 44 

entidade Lar Vicentino, em substituição a Conselheira Cléia. Na sequência informou que a 45 

entidade Unibairros apresentou a documentação solicitada na reunião anterior, estando com a 46 

situação regularizada perante o COMUS. Informou que o Sr. José Irineu está como membro 47 

titular e aguardam a indicação do membro suplente. Sr. José Irineu solicitou a presidente que 48 

os documentos fossem lidos na íntegra, sendo atendida a sua solicitação Sra. Isabel efetuou a 49 

leitura na íntegra de todos os documentos (ata da diretoria com lista de presença e ofício de 50 

indicação de membros). Em seguida, passou-se a ordem do dia. 51 

1- Conscientização da análise de documentos quando disponibilizados aos conselheiros: 52 

Sra. Isabel informou que solicitou esse assunto para ser item de pauta considerando a 53 
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necessidade de chamar a atenção da plenária para conscientização do papel de conselheiro 54 

dentro do processo de co-responsabilidade, no que tange a gestão pública de saúde. Disse que 55 

o COMUS envia a documentação, mas a maioria não lê e muito menos se intera do que está 56 

sendo disponibilizado. Citou que muitas vezes comparecem para reunião que demanda votação 57 

e não sabem o teor daquilo que está sendo votado.  Salientou que esta situação é muito grave, 58 

pois no futuro não poderão alegar ignorância do papel exercido. Em seguida citou como exemplo 59 

a última reunião extraordinária para Prestação de Contas, em que a Comissão de Finanças - 60 

COFIN realizou um trabalho exaustivo quadrimestral, analisando o montante de documentos 61 

disponibilizado para análise, emitiu um parecer e este parece-me que foi ignorado. Explicou que 62 

as vezes, a aprovação com ressalvas não é uma forma negativa de aprovação, pois esta, muitas 63 

vezes, permite que as inconscistências apontadas tenha um tempo maior para ser revisada e 64 

sanada. Disse que a função de conselheiro é de relevância pública e está equiparada ao 65 

funcionalismo público com seus direitos e deveres. Manifestou sentimento de tristeza, pois em 66 

sua observação, o trabalho da COFIN foi minimizado. Conselheira Cláudia destacou as 67 

interferências/ruídos ocorridos nos dias de reunião, principalmente as de Prestação de Contas, 68 

na qual nessa reunição em especial não foi possível ouvir claramente a leitura do parecer da 69 

COFIN lido pela conselheira Giuliana. Sra. Isabel orientou os conselheiros para analisarem com 70 

atenção os documentos enviados previamente, principalmente os relacionados às Prestações de 71 

Contas, disse que existe uma Comissão que se reúne semanalmente e especificamente para 72 

analisar as contas e seu trabalho precisa ser valorizado.  Por último, salientou que somente o 73 

Conselheiro Magiolino é o único que faz a lição de casa, pois traz seus questionamentos 74 

detalhadamente anotados e esclarece suas dúvidas durante a apresentação, disse que todos 75 

deveriam ter essa postura. Sra. Ana Maria, ADM COMUS, disse que quando surgirem dúvidas 76 

na hora do voto, os conselheiros poderão esclarecê-las na própria plenária, solicitando uma 77 

apresentação mais clara do que está sendo submetido a votação. Em seguida, informou aos 78 

conselheiros recém ingressados que quando tiverem dúvidas também poderão recorrer ao 79 

administrativo do COMUS e que todos conselheiros poderão utilizar os recursos tecnológicos 80 

existentes no COMUS para exercício de suas funções. Disse que o COMUS também conta com 81 

o apoio técnico do Fundo Municipal de Saúde da Secretaria de Saúde. Sra. Isabel considerou 82 

que o Conselho Municipal de Saúde é um dos mais antigos e tem uma excelente participação na 83 

condução das politicas públicas de saúde do município, por isso não podem se omitir de assumir 84 

suas responsabilidades. Sra. Dirceia solicitou evitar colocar outros assuntos em dia de reunião 85 

especifica para Prestação de Contas, pois em decorrência do tumulto ocorrido na última reunião 86 

extraordinária teve o seu voto comprometido, por entender de forma equivocada que as 87 

incoscistências apontadas já tinham sido sanadas. Sra. Isabel explicou a Sra. Dirceia que houve 88 

uma situação pontual ocorrida no mesmo dia da reunião que não pode ser resolvida a posteriori, 89 

aproveitou o momento e explicou ao conselheiro José Irineu que devido ao ocorrido na ultima 90 

reunião tiveram que alterar a sua dinâmica. Sr. José Irineu disse que não estava ciente dos 91 

problemas ocorridos. Sra. Isabel salientou que os problemas internos de cada entidade devem 92 

ser resolvidos dentro da própria entidade. O COMUS passou por momentos desagradveis com 93 

divergências internas de uma determinada entidade. Sra. Ana Maria e Tereza informaram que 94 

os conselheiros recém ingressados passarão por capacitação de integração ao COMUS.   95 

2- Eleição de um mebro para compor a Comissão de Finanças – COFIN: Sra. Isabel 96 

disponibilizou o momento para manifestação da plenária para preenchimento da vaga no 97 

segmento usuários, porém no momento não houve interessados. Diante da ausência de 98 

interessados, a presidente do COMUS se candidatou, porém não pode em decorrência de seu 99 

membro suplente já fazer parte da referida comissão gerando conflito com relação à paridade. 100 

Em seguida, juntamente a Sra. Jacqueline Marinho do FMS se comprometou em dar apoio a 101 

referida comissão até a sua regularização. Neste momento, eis a chegada do Conselheiro 102 

Henrique à reunião que gentilmente aceitou em participar da COFIN, considerando ser do 103 

segmento Usuários. Inclusão aprovada por unanimidade pela plenária. Sra. Isabel fez 104 
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questão de salientar aos membros da COFIN que esta composição permanecerá até o mês de 105 

fevereiro/2020, final da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2019, pois a transição neste 106 

caso se tornaria inviável.    107 

3-  Assuntos Internos do COMUS:  108 

3.1- Questões relacionadas a Explanação da Apresentação da Prestação de Contas: Sra. 109 

Tereza, ADM COMUS, apresentou sugestões colocadas por alguns conselheiros, com relação a 110 

apresentação da Prestação de contas, com o apoio das conselheiras Isabel e Cláudia e Dirceia, 111 

para que cada responsável pelo setor apresentasse os serviços executados. Conselheira 112 

Cláudia considerou que o numero de slides é significativo e que devem vir numerados, pois 113 

alterações efetuadas depois do envio aos conselheiros causam muita confusão e atrasos na 114 

hora dos questionamentos em plenária. Salientou ser humanamente impossível o conselheiro ler 115 

todo esse material, mas também vir para a reunião sem antes ter lido e se interado dos dados 116 

disponibilizados para análise não dá. Conselheira Fernanda Paluri  informou que já foi 117 

conversado com o Sr. Bruno do Planejamento para enxugar o número de gráficos na 118 

apresentação. Sra. Tereza disse que pode observar ao elaborar a ata do COMUS que existe 119 

uma sequência de slides (gráficos diferentes) contendo as mesmas informações, motivo pelos 120 

quais também aumenta o tempo de exposição da prestação de contas. Sra. Jacqueline 121 

Marinho, Fundo Municipal, explicou que este método já foi utilizado anteriormente e não 122 

funcionou, as reuniões eram desgastantes e muito extensa. Sra. Tereza explicou que a 123 

apresentação seria feita pelos responsáveis pela informação, em blocos, assim os dados seriam 124 

apresentados e explicados ao mesmo tempo, gerando menos questionamentos e votações 125 

equivocadas (Ex. Vigilância, Atenção Básica, Especialidades, HCSS, etc). Sra. Ana Maria 126 

sugeriu que os conselheiros se interem da legislação do COMUS, objetivando mais segurança 127 

na efetivação de seus atos. Sra. Isabel sugeriu que os conselheiros enviem sugestões a 128 

respeito do formato da apresentação da Prestação de Contas ao Administativo do COMUS. E 129 

lembrou aos membros presentes que o Conselho precisa estar muito bem estruturado para 130 

enfrentar esse período de processo eleitoral municipal, pois é sabido que algumas pessoas 131 

tentam manipular o Conselho para direcionamento de questões politicas. Sra. Jaqueline 132 

Marinho disse que é preciso ficar bem claro que o Conselho trabalha com politicas sim, mas de 133 

saúde e não politicagem. Sra. Tereza informou que será enviado um ofício à SESAU, a pedido 134 

da COFIN, para que alterações sejam efetuadas em sua apresentação, principalmente no que 135 

destaca a conselheira Cláudia com relação a numeração das folhas. Por último, Sra. Isabel falou 136 

sobre disponibilização em tempo hábil da apresentação, tanto para COFIN antes da emissão 137 

do parecer, quanto para os demais conselheiros 5 dias úteis antes da Prestação de Contas.  138 

4- Assuntos Gerais:  139 

4.1- Palestra Orientadora do Processo Eleitoral do COMUS – Biênio 2020/2021: Sr.a Isabel 140 

informou que no dia 16 de outubro/19, das 15h às 17h, Sindpetro, haverá um workshop sobre o 141 

processo eleitoral do COMUS, na qual foram convidadas entidades e associações do Município 142 

de São Sebastião, bem como a própria composição atual do COMUS, objetivando 143 

esclarecimentos de dúvidas, bem como orientá-los com relação às atribuições e papel de 144 

conselheiro. Será abordada ainda a importância da formação dos Conselhos Gestores de 145 

Unidades. Informou que o convite não é garantia para participação do pleito, considerando que o 146 

edital de convocação é quem ditará os requisitos próprios da eleição. Nada mais havendo a 147 

tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e 148 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 149 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira. São Sebastião, 08 de outubro de 2019. 150 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  151 

Jacqueline Marinho dos Santos  Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  Claúdia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isilda Aparecida de R. Giudice  Viviane Moura Snodgrass  
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