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ATA DA 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 12 de novembro de 2019. Início às 15h e 37m – em 2ª chamada e término às 16h e 3 

25m. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura das atas da 155ª (Centésima Quinquagésima Quinta) 5 

Reunião Extraordinária realizada no dia 25/09/19 e da 253ª – (Ducentésima Quinquagésima 6 

Terceira) Reunião Ordinária realizada no dia 10/09/19: aprovadas por unanimidade. 7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  8 

Ofícios Expedidos: Of. 134/2019 – ao HCSS – Referente PC – 3º QD/19 – Ata COFIN 445ª; O. 9 

135/2019 – à SESAU – referente PC 3º QD/19 – Ata COFIN 445ª; Of. 136/2019 – à Fundação 10 

de Saúde – referente PC 3º Qd-19 – Ata COFIN 445ª; Of. 137/2019 – à Fundação de Saúde – 11 

referente PC 3º Qd-19 – Ata COFIN 445ª; Of. 138/2019 – à SESAU – referente PC 3º Qd-19 – 12 

Ata COFIN 445ª; Of. 139/2019 – ao HCSS – referente PC 3º Qd-19 – Ata COFIN 445ª; Of. 13 

140/2019 – à SESAU – referente PC 3º Qd-19 – Ata Extraordinária COMUS 155ª; Of. 141/2019 14 

– à SESAU-Planejamento – referente PC – 3º QD-19 – ata COFIN 445ª e Ordinária do COMUS 15 

253ª; Of. 142/2019 – à Fundação de Saúde – referente PC – 3ª Qd-19 – ata COFIN 446ª; Of. 16 

143/2019 – à SESAU – referente a PC – 3º Qd-19 – ata COFIN 446ª; Of. 144/2019 – ao HCSS – 17 

referente a PC 3º Qd-19 – ata COFIN 446ª; Of. 145/2019 – ao Gabinete do Prefeito – alteração 18 

na composição do COMUS- inclusão Danila, Of. 146/2019 – ao provedor Hospital de Clínicas 19 

– referente faltas injustificadas às reuniões do COMUS, Of. 147/2019 – ao CRP – referente 20 

faltas injustificadas às reuniões do COMUS; Of. 148/2019 – à SESAU-ADM – solicitação de 21 

toner para impressora do COMUS; Of. 149/2019- à SESAU-ADM- solicitação de HD para 22 

backup documentos COMUS; Of. 150/2019 – ao Departamento de Comunicação- solicitação 23 

de divulgação do Edital de Convocação para Processo Eleitoral do COMUS – biênio 2020-2021; 24 

Of. 151/2019 – ao HCSS – PC 3º QD-2019 – Ata COFIN 448ª; Of. 152/2019 – à SESAU – PC 3º 25 

QD-2019 – ata COFIN 448ª, Of. 153/2019 – ao HCSS – PC 3º Qd-19 – ata COFIN 449ª, Of. 26 

154/2019 – ao HCSS – PC 3º Qd-19 – ata 449ª, Of. 155/2019 – à SESAU – PC 3º Qd-19 – ata 27 

449ª,  Of. 156-2019 – a Comunicação – solicita botão no Site referente Eleição Comus; Of. 28 

157/2019 – à FSPSS – solicita participar reunião de equipe da USF Centro. Ofícios Recebidos: 29 

Of. 870/2019 – Fundação de Saúde – informa sobre o processo – TC 002561.989/17 – 30 

referente julgamento das Contas - exercício de 2017; Of. 898/2019 – FSPSS – PRE – resposta 31 

ao ofício 062/19 – COMUS – ata COFIN 431ª, Of. 0394/2019/SEDES – convite para II Fórum 32 

Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Of. 184/2019 – Ministério do 33 

Trabalho – Santos em reposta ao ofício 115/2019-COMUS, Cópia da publicação no site da 34 

PMSS e Edital de Convocação - referente ao Processo eleitoral COMUS – biênio 2020/2021; 35 

Cópia do aparelho HD Externo para backup arquivo digital do COMUS cedido pela SESAU, Of. 36 

297/2019-HCSS-ADM – em resposta ao ofício 144/2019 COMUS – PC 3º Qd-19, Of. 191/2019-37 

SESAU/GS – em resposta ao ofício 143/152/2019-COMUS – PC 3º Qd-19, Of. 192/2019-38 

SESAU/GS – em resposta ao ofício 138/2019 – COMUs – PC 3º QD-19. Resoluções do 39 

COMUS: nº 032/2019 – Alteração Comissão de Finanças (inclusão Henrique). Relação de 40 

Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 25/09/2019 (processos: 70.948/2019 e 41 

70.522/2015), datada de 21/10/19 (PC FSPSS Competência Setembro/19), datada de 31/10/19 42 

(FOPAG setembro/19), datada de 31/10/19 (FOPAG outubro/19), datada de 06/11/19 (PC do 43 

HCSS – competência setembro/19), datada de 06/11/19 (Razão Banco Caixa Corrente BB e 44 

CEF – Competência setembro/19), datada de 06/11/19 (Extratos Conta Corrente BB e CEF – 45 

competência Outubro/19), datada 07/11/19 (Relatório empenhos liquidados competência 46 

setembro/19). E-mails Recebidos: SintraSaúde – Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de 47 

São Sebastião e Ilhabela em resposta ao convite do COMUS para palestra orientadora 48 

para processo eleitoral do COMUS – biênio 2020/2021; Subsede Vale do Paraiba CRP-SP – 49 

sobre a representatividade no COMUS. 50 

ORDEM DO DIA:  51 
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1- Solicitação de pauta pela Comissão de Finanças sobre a ausência de retorno às 52 

solicitações de esclarecimentos efetuados pela COFIN; 53 

2- Criação da Página do COMUS no facebook; 54 

3- Tornar como pauta regular às reuniões Ordinárias do COMUS, as atualizações trazidas 55 

pelos Conselheiros representantes no Conselho Curador e Fiscal da Fundação de Saúde;  56 

4- Sugestão de adiar a data da eleição do COMUS, alterando a data prevista de 57 

janeiro/2020 para fevereiro/2020; 58 

5- Eleição de membro para a Comissão de Finanças; 59 

6- Assuntos Gerais – Agradecimentos a Secretaria de Saúde por ter disponibilizado HD 60 

EXTERNO, objetivando o backup dos arquivos do COMUS.  61 

Sra. Presidente, Isabel, colocou em votação os itens de pauta sugeridos pela Secretaria 62 

Executiva, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida discorreu sobre os documentos 63 

tramitados no período e aproveitou o momento para informar aos Conselheiros que os 64 

documentos ficam à disposição para conhecimento de forma mais aprofundada na Secretaria do 65 

COMUS. Em seguida passou a palavra para a Conselheira Cláudia, Coordenadora da COFIN, 66 

que discorrerá sobre o 1º item da pauta. 1- Solicitação de pauta pela Comissão de Finanças 67 

sobre a ausência de retorno às solicitações de esclarecimentos efetuados pela COFIN: A 68 

Conselheira Cláudia fala que a COFIN criou um roteiro de entrega de documentos, e que não 69 

está sendo cumprido e nem justificado o não cumprimento. Fala que se porventura esses 70 

documentos chegarem todos de uma vez, a comissão não terá pernas para analisar, e que por 71 

mais de uma vez eles se reuniram e não tinha nada para analisar. O Conselheiro Magiolino 72 

reforça que a prestação de contas de setembro do HCSS chegou no início de novembro. A Sra 73 

Jacqueline, do Fundo Municipal de Saúde, explicou que foi erro do FMS, que o mesmo está 74 

passando por uma reestruturação, está com problemas de funcionários, e em decorrência disso 75 

houve alguns atrasos. A Conselheira Cláudia disse que se fossem avisados não teria 76 

problema, eles nem viriam pra reunião, afinal imprevistos acontecem. O Conselheiro Magiolino 77 

ressalta ainda que o roteiro da COFIN não é nada excepcional ou diferente do que tem vindo; 78 

trata-se apenas de informações complementares ao que já vem, e de forma mais organizada. 79 

Sra Jacqueline diz que não dá para mudar a metodologia em 10/19, e que alguns documentos 80 

como contas de água e luz, ficam na SECAD E SEFAZ, juntamente com as demais secretarias. 81 

O Conselheiro Magiolino fala dos documentos que tem que vir com assinatura dos 82 

responsáveis, e que em muitos ofícios que são respondidos a resposta não é condizente com a 83 

pergunta, obrigando o Comus a reformular a pergunta, acarretando em perda de tempo e 84 

insumos. A Conselheira Cláudia fala sobre a dificuldade de acesso à informação no site da 85 

Prefeitura. Sra Jacqueline afirma que o Site está passando por uma reestruturação em 86 

decorrência do programa Governo Aberto, do qual faz parte, e que uma das metas do programa 87 

é o acesso à informação em três clicks. 2- Criação da Página do COMUS no facebook: A 88 

Presidente apresentou a proposta de se criar uma página no Facebook para divulgação do 89 

Comus, com um perfil público, exclusivamente informativo, sem interação com a população. 90 

Após discussão na Secretaria Executiva entenderam ser uma forma mais simples e efetiva de 91 

fazer chegar a informação à população. As Conselheiras Giuliana e Fernanda não 92 

concordaram, afirmando que existe uma orientação da Comunicação para nenhuma informação 93 

ser divulgada em rede social. O Conselheiro Leonel ressaltou que o Comus não é subordinado 94 

à administração, e as informações divulgadas serão sobre as atividades do Conselho. Foram 95 

apresentadas vários prós e contras à proposta, e mediante à dúvida decidiu-se estudar melhor o 96 

formato dessa página, agregar mais informações e trazer a discussão para a próxima ordinária. 97 

3- Tornar como pauta regular às reuniões Ordinárias do COMUS, as atualizações trazidas 98 

pelos Conselheiros representantes no Conselho Curador e Fiscal da Fundação de Saúde: 99 

A Presidente informou que em decisão da Secretaria executiva, as atualizações sobre o 100 

Conselho Curador e Fiscal da Fundação de Saúde serão tornadas pautas regulares para que 101 

todos os conselheiros tenham ciência dos trabalhos. 4- Sugestão de adiar a data da eleição do 102 
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COMUS, alterando a data prevista de janeiro/2020 para fevereiro/2020: A Presidente 103 

apresentou a proposta de adiamento das eleições do Comus, que seria realizada em 01/2020, 104 

para 02/2020 em decorrência da prestação de contas do 3º Quadrimestre/2019. Justificou que a 105 

COFIN precisa concluir os trabalhos e que os novos conselheiros terão dificuldade de avaliar as 106 

contas sem nenhum conhecimento anterior; assim sendo os novos conselheiros seriam eleitos 107 

na Reunião Ordinária de 11/02/2020 e tomariam posse do seu mandato na Ordinária de 108 

10/03/2020; a Prestação de Contas do 3º Quad./2019 prevista para 27/02/2019 contaria  com a 109 

presença dos novos conselheiros apenas como ouvintes, mas a composição antiga votaria as 110 

contas, pois acompanhou os trabalhos no ano anterior. Submetida a proposta à votação: 111 

aprovada por unanimidade. 5- Eleição de membro para a Comissão de Finanças: A 112 

Presidente informou que a Conselheira Giuliana pediu para se desligar da COFIN em virtude do 113 

acúmulo de trabalhos, que estão dificultando o seu comparecimento às reuniões, a fim de não 114 

prejudicar os trabalhos. A Conselheira Fernanda se candidatou para substituir a mesma: 115 

aprovada por unanimidade.  6- Assuntos Gerais – Agradecimentos a Secretaria de Saúde 116 

por ter disponibilizado HD EXTERNO, objetivando o backup dos arquivos do COMUS: A 117 

Presidente agradeceu a Secretaria da Saúde por viabilizar a compra do equipamento que é de 118 

vital importância no armazenamento das informações deste Conselho. Nada mais havendo a 119 

tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e 120 

assinada pelos presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por 121 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira. São Sebastião, 12 de novembro de 2019. 122 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 123 

Jacqueline Marinho dos Santos  Bruno César Silva Santos  

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  Giuliana Zen Petisco D. Porto  

Cláudia Prudente de S. Canhadas  Leonel Nulman Szterling  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  Viviane Moura Snodgrass  

Danila Carvalho de Santana Caruzzo  Isabel Cristina do N. Oliveira    

Robeto Lopes Salomão Magiolino  Angela Júlia Recchia Thomaz  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 124 
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