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ATA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 08 de dezembro de 2020. Início às 15h e 19 minutos em 2ª chamada e término às 3 

18h. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente, Sra. Claudia Prudente submeteu a votação a seguinte ata: 5 

264ª – (Ducentésima Sexagésima Quarta) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 6 

10/11/2020, aprovada por unanimidade. 7 

Em seguida, apresentou os documentos abaixo que tramitaram no período e estão à disposição 8 

para consulta na sede do COMUS.    9 

B) Expediente: 10 

OFÍCIOS EXPEDIDOS: Of. 253/2020 – COMUS – a SESAU - sobre informações acercado requerimento 11 

pastor Elias, Of. 254/2020 – COMUS – a FSPSS – sobre fornecimento dos dados do conselheiro Mônico 12 

para compor Conselho Fiscal da FSPSS, Of. 255/2020 – COMUS – ao Departamento de Planejamento em 13 

Saúde - DEPLAN – solicita justificativas das metas não realizadas e realizadas parcialmente, Of. 256/2020 14 

- COMUS – ao Ministério Público – sobre Requerimento 307/2020 – Vereador Elias sobre 15 

questionamentos sobre a 164ª Reunião Extraordinária, Of. 257/2020 – COMUS – à SESAU – solicitação 16 

de informações sobre a AUDISUS; Of. 258/2020 – COMUS – a SESAU – solicita informações sobre 17 

CEMIN; Of. 259/2020 – COMUS – a ECORAD – convida Dr. Edson Cardin para esclarecimentos com 18 

relação a processo de Auditoria Municipal, Of. 260/2020 – COMUS – a SESAU – sobre exoneração em 19 

massa pelo prefeito depois da eleição; Of. 261/2020 – COMUS – a Entidade SINTRASAÚDE – ausências 20 

às reuniões do COMUS, Of. 262/2020 – COMUS – a SESAU – reitera ofício 168/2020 referente ao 21 

CEMIN, Of. 263/2020 – COMUS – a SESAU – solicitação de informações sobre a localização do 22 

patrimônio dos bens adquiridos durante pandemia COVID-19; Of. 264/2020 – COMUS – a SESAU – 23 

solicitação de informações acerca da territorialização da Unidade Canto do Mar, Enseada I e enseada II; 24 

Of. 265/2020 – COMUS – a SESAU – solicita informações acerca da Unidade CAPS Ad e da UBS Canto 25 

do Mar; Of. 266/2020 – COMUS – a SESAU – solicita informações acerca dos empenhos em nome da 26 

servidora da FSPSS: Giuliana Zen Petisco Del Porto; Of. 267/2020 – a SESAU – solicita esclarecimentos 27 

sobre valores das despesas, empenhos liquidados de outubro/2020; Ofício 268/2020 – COMUS – 28 

Solicitação de documentos citados pela Secretária de Saúde em plenária 264ª Ordinária, Ofício 269/2020 29 

– solicitação de documentos citados pelo Dr. Paulo Guimarães em plenária 264ª Ordinária, Of. 30 

270/2020 – COMUS – solicitação de justificativas às recomendações contidas na Recomendação 08, de 31 

06 de dezembro de 2017, Of. 271/2020 – COMUS – ao Gabinete - encaminha decretos de composição do 32 

COMUS, Of. 272/2020 – COMUS – A SESAU – ref. Ausências Paulo Guimarães na Com. Regimento, Of. 33 

273/2020 – COMUS – À PJSS – ref. Portaria substituição Secretária. EQUIPAMENTOS CEDIDOS AO 34 

COMUS PELA SESAU: Nota Fiscal referente 1 Aparelho de Telefone sem fio, datada de 16/11/2020. 35 

OFÍCIOS RECEBIDOS: Of. 216/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 135/2019 – recomendação 36 

para preenchimento de notas fiscais; Of. 220/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 084/2020 – 37 

COMUS – Processos de compra de todos os produtos, serviços e pessoal contratado para o Hospital de 38 
Campanha de Boiçucanga, Of. 221/2020 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 085/2020 – COMUS - 39 

Processos de compra de todos os produtos, serviços e pessoal contratado para o Hospital de Campanha 40 

do TEBAR, Of. 170/2020 – DM-HCSS – em resposta ao ofício 251/2020 – COMUS – sobre CREMESP; 41 

Of. 172/2020 – DM-HCSS – em resposta ao ofício 201/2020 – COMUS – solicitação de prazo de 15 dias, 42 

Of. 591/2020 – FSPSS – em resposta ao ofício 137/2019 – COMUS – roteiro prestação de contas; Of. 43 

81/2020 – DEPLAN-SESAU- em reposta ao ofício 129/2019 – COMUS sobre processo 12.115/2017 – 44 

Empresa ECORAD, Of. 030/2020 – DESES-SESAU – em resposta ao ofício 229/2020 – COMUS – sobre 45 

o CEMIN e falta de infectologista, Of. 031/2020 – DESES-SESAU – em resposta ao ofício 230/2020 – 46 

COMUS – sobre informações cerca dos empenhos descriminados no ofício em tela; Of. 024/2020 – 47 

IDEFES – indicação da Sra. Tayná Cruz Souza de Araújo em substituição a Moisés Figueiredo, Of. 48 

005/2020 – UNIBAIRROS – indicação de Lourival Siqueira dos Santos em substituição a Mônico Santos 49 

Silva. 00034/2020 – SESAU-DESES – em resposta ao ofício 263/2020 – COMUS – sobre solicitação de 50 

localização e patrimônio de bens adquiridos conforme descrito no referido ofício, Of. 174/2020 – ADM-51 

HCSS – em resposta ao ofício 250/2020 – COMUS – Relação de médicos contratados no Hospital, Of. 52 

176/2020 – ADM-HCSS em resposta ao ofício 042/2020 – COMUS – sobre NIPONET, Of. 231/2020 – 53 

SESAU – em resposta ao ofício 262/2020 – COMUS – sobre envio de Relatório de Obras das unidades de 54 
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saúde, Of. 015/2020 – SESAU-DESES/DCC – Solicitação de pauta pra 265ª Reunião Ordinária do 55 

COMUS, Of. 0938/2020 – MP-SP – sobre o ofício 246/2020 – COMUS – acerca da portaria referente 56 

assunção cargo Secretária de Saúde, Ofício 236/2020 – SESAU – em resposta ao Ofício 267/2020 57 

COMUS, Ofício 042/2020 – DESES – em resposta ao Ofício 258/2020 COMUS, Ofício 226/2020 – 58 

Câmara – requerimento Pastor Elias, Ofício 237/2020 – SESAU – em resposta ao Ofício 214/2020 59 

COMUS, Of. 241/2020 - SESAU – esclarecimento sobre a anotação não a contento da COFIN, Ofício 60 

631/2020 – FSPSS – em resposta aos Ofícios 136 e 166/2020 COMUS, Of. 243/2020 – SESAU – em 61 

resposta ao Ofício 268/2020 COMUS. Documento Denúncia emitido pelo Servidor Eric Parise, 62 

Documento Denúncia emitido pelo servidor Rogério Sampaio, Of. 246/2020 SESAU – em resposta ao 63 

ofício 264/2020 – COMUS – territorialização. RELAÇÃO DE REMESSAS ENVIADAS PELO FMS: Datada 64 

25/11/2020 – PC do Hospital – competência outubro/2020, Datada de 25/11/2020 – Prestação de Contas 65 

– HCSS – CODIVD-19 – competência outubro/2020, Datada de 25/112020 – Prestação de Contas da 66 

Fundação de Saúde-competência outubro/2020; Datada de 30/11/2020 – Razão Banco Caixa – 67 

competência outubro/2020, Resoluções do COMUS: nº 049/2020 – COMUS – Programação Anual de 68 

Gestão – PAS 2018 Retificada, Resolução nº 050/2020 – COMUS – SISPACTO – 2018, Resolução nº 69 

051/2020 – COMUS – indicação Conselheiro Mônico para Conselho Fiscal da Fundação de Saúde – 70 

FSPSS. RESOLUÇÕES: 049/2020 – Aprova a programação Anual de Saúde 2018, 050/2020 - Aprova o 71 

SISPACTO 2018, 051/2020 – Indicação para o Conselho Fiscal. DECRETOS COMUS: 8012/2020 – 72 

Inclusão de Miguel Borges, 8013/2020 – Inclusão de André Luis. E-mails Enviados/Recebidos: 73 

Enviado pelo MP – em 17/11/2020 – sobre ofício 256/2020 – COMUS – Requerimento nº 307/2020 – 74 

Vereador Elias. 75 

Sra. Claudia informou que os veículos de transmissão são gratuitos e em seguida, solicitou a 76 

compreensão de todos caso algo não saia da forma planejada, pois o Conselho é um colegiado 77 

e sua colaboração é voluntária. Informou que o credenciamento de participantes não 78 

conselheiros para argumentações durante a reunião será aceito até às 15h e 30 minutos, bem 79 

como será mantido o mesmo horário para a entrada de conselheiros que participarão da votação 80 

dos itens de pauta. Colocou em votação da plenária presencial e online, sendo aprovado por 81 

unanimidade. Solicitou aos conselheiros não se ausentem da reunião sem que a presidente 82 

declare o fechamento oficial da reunião, disse que caso necessitem se ausentar, avisem. Em 83 

seguida, efetuou agradecimentos a presidente do SINDSERV pelo espaço cedido para 84 

realização da reunião em pauta, bem como o apoio técnico da assessoria de comunicação do 85 

SINDSERV. Em seguida colocou a proposta de pauta da Secretaria Executiva para votação, 86 

sendo aprovada por unanimidade pela plenária. 87 

PAUTA DO DIA:  88 

1- Apresentação do Conselheiro Lourival indicado pela UNIBAIRROS em substituição ao 89 

conselheiro Mônico; 90 

2- Apresentação da Conselheira Tayná indicada pela IDEFESP em substituição ao 91 

conselheiro Moisés Figueiredo; 92 

3- Apresentação dos Conselheiros Sinara e Décio Galvão da Irmandade Santa Casa 93 

Coração de Jesus, em substituição aos conselheiros Roberto Vicente e Clóvis Calvo; 94 

4- Apresentação das conselheiras Fernanda Moura em substituição a Bruno Santos e 95 

Dilmara O. Abreu em substituição à Marcela Prates representando do segmento Governo; 96 

5- Calendário de Reuniões Ordinárias do COMUS para o ano de 2021- votação; 97 

6- Eleição de um membro para compor o Conselho Fiscal da Fundação em decorrência do 98 

desligamento do Conselheiro Mônico e aguardando confirmação da Conselheira Titular 99 

Solange para saber se continuará. Saliento que o conselheiro interessado deverá 100 

preencher alguns requisitos com relação à referida participação, sendo estes descritos 101 

abaixo: 102 

“Em conformidade com a LC 225/2017, Art. 14 § 1º “Somente podem ser indicados para o 103 

Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em curso de nível 104 

universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo/função em 105 

área financeira e contábil, preferencialmente, de órgão público”. 106 
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7- Eleição de membro para Usuários pra Comissão de Finanças – em substituição ao 107 

conselheiro Moises Figueiredo; 108 

8- Eleição Comissão CGU’S em substituição ao conselheiro Mônico; 109 

9- Eleição Conselho Curador em substituição ao conselheiro Moisés Figueiredo; 110 

10- Eleição Comissão Ética em substituição à conselheira Solange Wolf; 111 

11- Deliberação Ad Referendum da Presidente referente 264ª Reunião Ordinária; 112 

12- Apresentação/Deliberação sobre o novo Termo de Convênio entre a Prefeitura e a 113 

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus (será disponibilizado para os conselheiros até 114 

03/12/2020 - quinta-feira). 115 

Pauta submetida à votação, aprovada, por unanimidade pela plenária. Em seguida, fez a 116 

constatação de credenciamento, não havendo, passou-se a ordem do dia.  117 

1- Apresentação do Conselheiro Lourival indicado pela UNIBAIRROS em substituição ao 118 

conselheiro Mônico: Sra. Claudia deu boas-vindas ao conselheiro Lourival e o apresentou 119 

para a plenária.  120 

2- Apresentação da Conselheira Tayná indicada pela IDEFESP em substituição ao 121 

conselheiro Moisés Figueiredo: Sra. Claudia deu boas-vindas à conselheira Tayná e a 122 

apresentou para a plenária.  123 

3- Apresentação dos Conselheiros Sinara e Décio Galvão da Irmandade Santa Casa 124 

Coração de Jesus, em substituição aos conselheiros Roberto Vicente e Clóvis Calvo: Sra. 125 

Claudia deu boas vindas ao Sr. Décio e Sra. Sinara e os apresentou para plenária.  126 

4- Apresentação das conselheiras Fernanda Moura em substituição a Bruno Santos e 127 

Dilmara O. Abreu em substituição à Marcela Prates representando do segmento Governo: 128 

deu boas vindas a Sra. Fernanda e a Sra. Dilmara e as apresentou para plenária. 129 

5- Votação para o Calendário de Reuniões Ordinárias do COMUS para o ano de 2021: Sra. 130 

Cláudia informou que as reuniões acontecem todas as segundas terças feiras, às 15 horas, 131 

porém no mês de outubro/2021 a reunião cairá no dia 12/10/2021, data de um feriado e, 132 

portanto precisa ser alterada para outro dia. Colocou os seguintes dias para votação: dia 05/10, 133 

13/10 ou 19/10/2020, sendo aprovado por unanimidade o dia 19/10/2021.  134 

6- Eleição de um membro para compor o Conselho Fiscal da Fundação em decorrência do 135 

desligamento do Conselheiro Mônico (suplente) e aguardando confirmação da 136 

Conselheira Titular Solange para saber se continuará. Saliento que o conselheiro 137 

interessado deverá preencher alguns requisitos com relação à referida participação, 138 

sendo estes descritos a seguir: “Em conformidade com a LC 225/2017, Art. 14 § 1º “Somente 139 

podem ser indicados para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em 140 

curso de nível universitário ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo/função 141 

em área financeira e contábil, preferencialmente, de órgão público”: Sra. Claudia disponibilizou o 142 

momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga e informou que a 143 

vaga é para o cargo de suplente e que este exercerá as atribuições do cargo de titular até que a 144 

conselheira Solange (titular) retorne às suas atividades plenas neste Conselho. Sra. Giuliana, 145 

informou que as reuniões acontecem 1 x por mês. Sra. Ana Soares considerou que entraram 146 

muitos conselheiros novos e em seguida sugeriu que se colocassem as eleições das comissões 147 

do COMUS para uma próxima reunião, objetivando um embasamento melhor sobre suas 148 

atribuições como conselheiros. Sra. Claudia considerou ser a última reunião do ano e algumas 149 

comissões já apresentam falta de quórum para exercício do seu trabalho, principalmente a 150 

Comissão de Finanças que não deliberou há 3 reuniões por falta de quórum. Disse que as 151 

comissões precisam continuar, independente de período de pandemia e que já se aproxima o 152 

momento da prestação de contas. Esclareceu que esta indicação não determina segmento e 153 

sim as especificidades citadas anteriormente. Candidatou-se espontaneamente a seguinte 154 

conselheira Fernanda Moura, sendo aprovada por unanimidade pela plenária.  155 

7- Eleição de membro para Usuários pra Comissão de Finanças – em substituição ao 156 
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conselheiro Moises Figueiredo: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação dos 157 

conselheiros interessados em ocupar a vaga, informou que essa vaga tem a prerrogativa de ser 158 

preenchida prioritariamente pelo segmento Usuários. Sr. Henrique explicou que a Comissão de 159 

Finanças é uma comissão interna do COMUS que verifica a Conferência de documentos em 160 

cumprimento ao que determina a Lei Complementar 141/2012, com relação aos recursos 161 

públicos empregados na Saúde Pública e na conferência desses documentos, ela verifica a sua 162 

legitimidade/autenticidade e busca elaborar um parecer que orientará a plenária na escolha pela 163 

Aprovação, Aprovação com Ressalvas ou Reprovação da Prestação de Contas, por meio 164 

de análise por amostragem. Sra. Claudia efetuou a citação do nome de todos os conselheiros 165 

componentes do segmento Usuários, objetivando lembrar os componentes do segmento para 166 

efetivação da participação. Disse que a COFIN se reúne uma vez por semana. Candidatou-se 167 

espontaneamente a conselheira Danila Carvalho de Santana Caruzzo, sendo aprovada por 168 

unanimidade pela plenária.  169 

8- Eleição Comissão CGU’S em substituição ao conselheiro Mônico: Sra. Claudia 170 

disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga, 171 

informou que essa vaga tem a prerrogativa de ser preenchida prioritariamente pelo segmento 172 

Usuários. Não houve interesse de participação para preenchimento da vaga. 173 

9- Eleição Conselho Curador em substituição ao conselheiro Moisés Figueiredo: Sra. 174 

Claudia: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros 175 

interessados em ocupar a vaga, informou que essa vaga também tem a prerrogativa de 176 

pertencer ao segmento Usuários. Candidatou-se o conselheiro Lourival Siqueira dos Santos, 177 

sendo aprovado por unanimidade pela plenária.  178 

10- Eleição Comissão Ética em substituição à conselheira Solange Wolf: Sra. Claudia 179 

disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga 180 

para o cargo de suplente – segmento Usuários. Candidatou-se espontaneamente o conselheiro 181 

Henrique Cardoso dos Santos, sendo aprovado por unanimidade pela plenária. 182 

11- Deliberação Ad Referendum da Presidente referente 264ª Reunião Ordinária: Sra. 183 

Claudia informou que o respectivo documento foi enviado por e-mail para ciência dos 184 

conselheiros e em seguida, perguntou se todos tomaram ciência. Sra. Giuliana perguntou se o 185 

documento seria lido na íntegra, considerando sua extensão com 18 laudas e a linguagem 186 

técnica jurídica usada na redação do documento. Informou que leu o documento inteiro e 187 

preparou suas considerações para serem manifestadas em momento oportuno e que demonstra 188 

nitidamente que não foi produzido pela pessoa da Presidente. Sra. Claudia considerou que ele 189 

poderia até ter muito mais páginas e disse que então faria a leitura, pelo menos das justificativas. 190 

Dr. Paulo Guimarães considerou que o documento foi enviado no dia 04/12/20, restando 191 

apenas dois dias uteis para sua apreciação. Em seguida disse que se trata de um expediente 192 

com considerações jurídicas muito relevantes e que o prazo de 2 dias para apreciação dos 193 

conselheiros seria muito curto. Disse reconhecer o direito da Presidente de apresentar o “Ad 194 

referendum”, disse que tem conhecimento da legislação, porém considerou que as pessoas 195 

precisam entender a complexidade do referido documento. Sra. Claudia disse que o prazo curto 196 

se deu porque precisou concluir sua manifestação, e que precisou de assessoria técnica para 197 

redigir o documento pelo fato de não dominar a matéria. Sr. Paulo Guimarães enfatizou que 198 

apesar de ser advogado, qualquer pessoa pode observar a complexidade do documento, devido 199 

às considerações jurídicas que este apresenta e que considera o tempo disponibilizado 200 

inadequado para apreciação. Sra. Claudia explicou, sinteticamente, que o “Ad Referendum” se 201 

refere a situação ocorrida na última plenária, na qual apresentaram documentos que não tiveram 202 

apreciação prévia. Sr. Décio informou que imprimiu a peça e que somente pela leitura da 203 

chamada do texto, adiantou que não irá aprová-lo. Sra. Giuliana disse que concorda 204 

plenamente com a colocação do Dr. Paulo, no que tange à redação deste com muitos termos 205 

jurídicos. Disse que o documento não proporcionará o entendimento claro da plenária. Disse que 206 



 
 

 
Ata da 265ª Reunião Ordinária do COMUS     08/12/2020                                Página 5 de 16 

 

além de peça complexa e longa, os conselheiros não estão acostumados com esse tipo de 207 

linguagem. Sugeriu reformular ou reduzir o documento ou até mesmo agendar uma reunião 208 

extraordinária para apresentação da peça. Sra. Claudia considerou a possibilidade da 209 

realização de uma reunião extraordinária ou até mesmo deixar para o mês de janeiro/2021. 210 

Disse que tinha um prazo para apresentar o “Ad referendum”, porém o julgamento deste poderá 211 

ser efetuado mais adiante. Sra. Giuliana disse que não se opõe em adiar a votação para uma 212 

nova data, mas não aprova os encaminhamentos propostos no referido documento para órgãos 213 

de fiscalização (TCE/MP) antes de sua apreciação, pois no COMUS, atualmente a pessoa que 214 

detém o maior poder é a presidente e que poderá futuramente fazer os encaminhamentos sem 215 

que a plenária tenha se manifestado. Sra. Claudia disse que nada seria deliberado sem a 216 

anuência da plenária e que se preparou para apresentar o documento na íntegra da plenária em 217 

tela, mas poderia reduzir a sua apresentação, tornando-a mais simples. Dr. Paulo Guimarães 218 

disse que não está discutindo o mérito e sim considerou que o texto deve ser mais claro e 219 

objetivo, facilitando a compreensão dos conselheiros. Salientou que a apresentação “Ad 220 

Referendum” é pontual e não precisa ser complexo. Disse que apesar de não ter direito a voto 221 

nesta reunião, sugeriu que a votação seja realizada nesta reunião. Sra. Claudia deu início às 222 

considerações do “Ad Referendum”, disse que a reunião 264ª Ordinária, o prazo regimental não 223 

foi respeitado, bem como se excederam as três horas de duração, sem que houvesse votação 224 

para prorrogação. Sr. Henrique informou que o Conselheiro Paulo Henrique (na modalidade 225 

online) estava solicitando direito de voz. Sra. Claudia permitiu. Sr. Paulo Henrique considerou 226 

que o Termo enviado pela presidente no dia 04/12/2020, no período da noite, contendo 18 227 

páginas e que embora tenha formação jurídica não teve tempo suficiente para apreciá-lo e até 228 

mesmo para reunir todas as provas para apresentar para a plenária, inclusive com as alegações 229 

constantes de encaminhamento para Comissão de Ética. Com relação à referida peça jurídica 230 

apresentada pela presidente, explicou que quando se manifestou durante a reunião 264ª 231 

Ordinária, a qual presidiu, foi no sentido de que o Regimento Interno do COMUS não 232 

contemplava nada sobre a admissibilidade de recursos, apenas previa que, nos casos de 233 

recursos, estes deveriam ser assinados pela maioria de conselheiros titulares, fato que ocorreu 234 

nos dois recursos apresentados e lidos previamente em reunião anterior da Secretaria 235 

Executiva. Disse ainda que tem registro da fala da presidente em ata da Executiva, na qual a 236 

Sra. Claudia afirmou que não receberia os Recursos sozinha, representando a Secretaria 237 

Executiva e que colocaria para decisão da plenária. Porém na reunião a qual presidiu (264ª), tal 238 

assunto já era item de pauta. Portanto, conduziu a reunião tal como estava na ata e colocou os 239 

itens em votação. Continuou sua fala dizendo que, com relação à citação de que não teria 240 

faltado com a verdade com relação ao tema “falta de publicidade”, sugeriu a leitura do 241 

Regimento Interno do COMUS em seu artigo 43, pois fica muito claro que as reuniões do 242 

COMUS devem ser antecedidas de publicação no site oficial da prefeitura, na página oficial do 243 

COMUS ou na ausência destes, pela imprensa (não temos), sendo os veículos mais utilizados 244 

os citados anteriormente. Com relação à reunião solicitada para análise dos recursos, disse que 245 

não houve publicação em nenhum dos meios de comunicação citados, embora tenha-se dito que 246 

os conselheiros acordaram em reunião pelo adiamento da reunião para o dia seguinte (por 247 

problemas de internet). Disse que o princípio da publicidade/visibilidade previsto pela 248 

Constituição Federal deve ser efetuado amplamente, objetivando a participação da população e 249 

acompanhamento da votação, fato que também não ocorreu naquela reunião a qual as contas 250 

do 2º Quadrimestre/2020 foram submetidas à votação. Por último, solicitou apresentação da 251 

publicação na página da prefeitura e site oficial do COMUS com relação à publicidade da 252 

realização da reunião da 164ª Extraordinária e caso houvesse tal apresentação, o Conselheiro 253 

renunciaria ao mandato do COMUS. Porém caso não as apresentasse, solicitaria à plenária que 254 

abrisse uma representação contra a presidente. Sra. Claudia disse que não estava conseguindo 255 

dar prosseguimento a sua apresentação. Lembrou que houve a sugestão pela Sra. Giuliana para 256 
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apresentação em outra reunião e desta forma se propôs a apresentar um documento numa 257 

linguagem mais simples. Sra. Giuliana sugeriu a Sra. Claudia que lesse os tópicos e 258 

apresentasse-os de forma resumida. Sra. Claudia perguntou a plenária se todos estavam de 259 

posse do documento e se tiveram tempo de efetuar a leitura, objetivando a participação para 260 

possíveis questionamentos. Dr. Paulo Guimarães citou o artigo 44 do Regimento Interno do 261 

COMUS e disse que ele foi desrespeitado, em seguida efetuou a leitura do referido artigo: 262 

“Diante de quaisquer decisões do COMUS, cabem recursos apresentados por qualquer cidadão 263 

desde que subscrito por um terço dos conselheiros titulares, incluindo pedido de rediscussão do 264 

assunto”. Explicou que o artigo lido é específico para qualquer cidadão e não tem nada a ver 265 

com o tema ilegitimidade discutido em plenária. Sra. Claudia informou que a Fundação de 266 

Saúde embasou seu recurso no artigo 44 do Regimento Interno do COMUS, porém ela não é 267 

cidadã e sim pessoa jurídica. Dr. Paulo Guimarães explicou que esse foi o equívoco da tese 268 

defendida, pois o artigo 44 trata da questão de recursos apresentados por cidadãos. Sra. 269 

Claudia solicitou uma pausa nas solicitações efetuadas pelo Dr. Paulo, pois ainda havia outros 270 

itens de pauta a serem discorridos. Disse que muitas cosias aconteceram no COMUS de forma 271 

inusitada. Informou que não questiona o mérito do que ocorreu na reunião 264ª Ordinária e sim a 272 

forma com que a reunião foi conduzida, pois não constou em ata o item de pauta que deliberou a 273 

alteração do status da prestação de contas do 1º Quadrimestre/2020. Dr. Paulo Guimarães se 274 

manifestou e disse que a presidente estava entrando no mérito da questão. Sra. Claudia disse 275 

que o Regimento é claro no que tange a discussão de assuntos que não foram pautados. Dr. 276 

Paulo Guimarães se manifestou mais uma vez. Sra. Claudia chamou-lhe a atenção para que a 277 

deixasse continuar a apresentação do “Ad Referendum” e informou que também o conselheiro já 278 

havia extrapolado o tempo para suas considerações. Explicou que a reunião, segundo o seu 279 

regimento, segue trâmites para apresentação do expediente, sendo este o momento para incluir 280 

itens de pauta que não estejam na proposta de pauta prévia da Secretaria Executiva e isto não 281 

aconteceu na reunião 264ª Ordinária, pois trataram do tema “Alteração do Status das Contas do 282 

1º Quadrimestre de 2020” sem que este item tivesse sido votado para entrar na pauta do dia. Dr. 283 

Paulo Guimarães questionou a presidente por estar discutindo o mérito. Sra. Claudia disse que 284 

estava discorrendo o que houve na reunião 264ª Ordinária do COMUS e novamente solicitou ao 285 

Dr. Paulo a gentileza de deixá-la prosseguir com sua apresentação. Disse que, independente de 286 

cometer equívocos, tem o direito de ser ouvida e a plenária pode até corrigir, mas não a atacar. 287 

Solicitou respeito e salientou que não pode ser atacada, pois em nenhum momento atacou ou 288 

desrespeitou ninguém da plenária. Dando continuidade, informou que por conta do item de pauta 289 

que não constava da ordem do dia da referida reunião, foi colocado em risco todo o restante da 290 

reunião, sendo que as últimas duas deliberações iniciaram num horário excedente ao 291 

preconizado pelo Regimento Interno, pois não houve votação para prorrogação. Disse que este 292 

fato já seria o bastante para colocar a plenária em discordância. Dr. Paulo Guimarães interferiu 293 

e novamente foi orientado pela presidente a respeitar o seu momento de explanar, bem como 294 

respeitar a plenária. Disse que a todo o momento foi interrompida pelo Dr. Paulo pela questão 295 

mérito e forma e de maneira até agressiva, pois disse que o seu tom de voz estava alterado. Dr. 296 

Paulo Guimarães pediu desculpas. A seguir, Sra. Claudia explicou que o “Ad Referendum” 297 

apresentado é uma intervenção da presidente, porém não se trata de nenhuma deliberação, pois 298 

somente a plenária é soberana e ela tem todo o direito de acatar ou não. Dr. Paulo Guimarães 299 

argumentou novamente sobre a questão do mérito. Sra. Tereza, administrativo do COMUS, 300 

explicou que a presidente está tentando colocar a sua contestação sobre a reunião ordinária 301 

anterior e que esta será submetida à plenária para votação, considerou que seria melhor evitar o 302 

bate boca, pois este não levaria a nada e o que deveria ser apresentado e submetido à votação 303 

não estava sendo feito. Dr. Paulo Guimarães solicitou que a Sra. Tereza não se manifeste por 304 

não ser conselheira. Sra. Claudia argumentou que a Sra. Tereza não é conselheira, mas faz 305 

parte do executivo do COMUS. Em seguida disse que, como conselheiro, o Dr. Paulo estava 306 
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desrespeitando a plenária, interrompendo-a em todo o tempo e a impedindo de explanar a sua 307 

contestação. Informou que a Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre/2020 foi 308 

analisada no quadrimestre respectivo, tendo o status de Contas Aprovadas com Ressalvas e 309 

que segundo o Regimento Interno as ressalvas devem ser saneadas até 30 dias antes da 310 

prestação de contas subsequente, tendo estas o seu parecer consignado na ata da 484ª 311 

Comissão de Finanças, datada de 03/09/2020, com divulgação no sítio eletrônico do COMUS, 312 

bem como encaminhada para ciência da Secretaria de Saúde (vide livro protocolo COMUS e 313 

para Fundação de Saúde e Hospital foi enviado por e-mail, todos no mesmo dia). Com relação à 314 

informação de que a gestão não teve ciência da alteração do parecer não procede, pois como já 315 

informado, disse que teve encaminhamento protocolizado do referido parecer. Lembrou ainda 316 

que o representante Willians Santana, funcionário da Fundação e representante do Governo no 317 

COMUS e Comissão de Finanças teve acesso prévio ao referido parecer. Outrossim, informou 318 

que o conselheiro Paulo Henrique é vice-presidente e também tem acesso a todas as 319 

informações que tramitam neste Conselho, inclusive o referido parecer. Em seguida, disse que 320 

toda documentação estava disponível para acesso dos conselheiros. Disse que a alegação de 321 

não terem tomado ciência porque a resolução não foi emitida não procede diante do informado, 322 

pois tiveram ciência sim. Com relação à alegação da condução da ordinária 264ª sem que 323 

houvesse explicação sobre os atos deliberados, informou que a conselheira Ana Soares, num 324 

primeiro momento, solicitou a plenária que fosse acatado o pedido de revisão do status das 325 

contas referentes ao 1º Quadrimestre/2020, porém o vice-presidente Paulo Henrique, condutor 326 

da referida reunião, submeteu diretamente a votação pela alteração do status depois da 327 

explanação proferida pelo Dr. Paulo Guimarães, gerando confusão da plenária. Disse que houve 328 

três momentos, primeiro a Sra. Ana Soares solicitou revisão do status das contas, já num 329 

segundo momento, ela solicitou a alteração do status de “Reprovado” para "Aprovado com 330 

Ressalvas”, sendo o terceiro momento a colocação do Sr. Paulo Henrique para alteração do 331 

status “Reprovado” para “Aprovado”. Salientou a falta de clareza no momento da votação da 332 

plenária. Disse que ouviu toda a gravação e leu a ata 264ª, sendo possível constatar que não 333 

ficou claro para a plenária no momento da votação. Sra. Claudia questionada pela plenária 334 

sobre o porquê de não haver clareza, explicou que o fato do tema não ter sido item de pauta, o 335 

COMUS não sabia do que se tratava e que a Sra. Ana Soares solicitou a Revisão do Status e 336 

não a alteração do status como ocorreu na referida reunião. Considerou que o pedido de revisão 337 

seria até admissível, com solicitação de reanálise pela COFIN e caso fosse constatada a 338 

necessidade de alterar o status, com certeza seria feito. Salientou que todos são passiveis de 339 

cometer erros, independente da esfera ou cargo ocupado. Disse que não houve essa solicitação 340 

para revisão de forma prévia. Nesse momento, chamou a atenção do Dr. Paulo Guimarães para 341 

que a deixasse falar. Dando continuidade, disse que a Sra. Ana Soares num segundo momento 342 

solicitou a alteração do status “Reprovado” para “Aprovação com Ressalvas”, porém a votação 343 

foi direta para alteração do status para “Contas Aprovadas”. Disse que não teve clareza no 344 

momento da votação. Dr. Paulo Guimarães disse que teve clareza sim e os ofícios foram 345 

apresentados em plenária. Sra. Claudia disse que era o momento de sua fala, que aguardasse 346 

a sua vez para falar e que os outros conselheiros também precisavam falar. Em seguida, 347 

informou que com relação à fala do conselheiro Paulo Henrique, o prazo para sanar as ressalvas 348 

seria de 30 dias, disse que existe um claro equívoco, pois o prazo para saneamento regimento é 349 

de 90 dias, devendo ser encerrado 30 dias antes da prestação de contas subsequente, 350 

totalizando 120 dias. Disse que houve confusão e inversão de entendimento pelo Sr. Paulo 351 

Henrique com relação ao prazo, pois são 30 dias antes da prestação e não 30 dias depois da 352 

prestação anterior. Sr. Henrique informou que o Sr. Paulo Henrique solicitou (via chat) que a 353 

presidente apresentasse a publicidade efetuada no site da prefeitura e página oficial do COMUS 354 

sobre a divulgação da reunião extraordinária 164ª. Sra. Claudia respondeu que o momento era 355 

da apresentação do “Ad. Referendum” e que o Sr. Paulo Henrique estava alterando a ordem da 356 
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pauta. Informou que com relação aos apontamentos efetuados pelo Dr. Paulo Guimarães não 357 

foram apresentadas documentações comprobatórias para análise da plenária, no entanto os 358 

conselheiros votaram sem esclarecimentos adequados sobre o tema. Dr. Paulo Guimarães 359 

enfatizou que era mentira da Sra. Claudia, que apresentou fundamentações sobre a matéria. 360 

Sra. Claudia concordou que houve fundamentações verbais, mas estas não foram protocoladas 361 

em plenária. Em seguida, pediu por gentileza que a deixasse continuar a sua explanação, disse 362 

que não consegue prosseguir sua apresentação com tantas interrupções, inclusive interrupções 363 

de ataque. Salientou que Dr. Paulo Guimarães, na última plenária ordinária, teve 20 minutos de 364 

fala ininterrupta, para discorrer sobre o mesmo tema, sem que ninguém o interrompesse. Disse 365 

que o tempo concedido para sua argumentação excedeu o tempo preconizado em regimento do 366 

COMUS, considerando que não houve solicitação prévia de pauta para a sua fala. Retomando 367 

sua apresentação, informou que o Conselheiro Paulo Guimarães mencionou os seguintes ofícios 368 

do COMUS: nº 155/2019 – reiterando os seguintes ofícios COMUS reiterando os seguintes 369 

ofícios (129/20219 – referente auditoria Municipal sobre a ECORAD, 135/2019 – referentes 370 

notas fiscais e 138/2019 – referente roteiro de prestação de contas) com o status de “não 371 

atendidos”. Com relação ao ofício 069/2020 – referente cabine de desinfecção, Dr. Paulo 372 

Guimarães apresentou com status de “não respondido” (tema já encaminhado ao Ministério 373 

Público pelo COMUS). Já com relação aos ofícios 084 e 085/2020 – COMUS referentes aos 374 

hospitais de campanha do TEBAR e Boiçucanga, Dr. Paulo os mencionou com o status de “não 375 

Respondidos”. Com relação ao ofício 155/2020 – Suspensão de transporte para os funcionários 376 

em decorrência da falta de pagamento à Empresa ECOBUS, sendo informado pelo Dr. Paulo 377 

que esse tema dependia de outra Secretaria, a da Fazenda, porém apresentou a justificativa de 378 

que a responsabilidade seria da Secretaria de Saúde, argumentando que melhor seria ter 379 

fornecido essa informação ao COMUS do que não ter respondido nada. Em seguida, salientou 380 

que os ofícios respondidos constaram como ressalvas da Secretaria de Saúde, sendo estes, 12 381 

ofícios sem resposta. Dr. Paulo Guimarães discordou do número de ofícios informado. Sra. 382 

Claudia disse que deveria comprovar as argumentações e que também deveriam ter solicitado a 383 

revisão dos outros ofícios mencionados na ordinária anterior. Dr. Paulo Guimarães disse que 384 

existem equívocos no controle dos ofícios recebidos pelo COMUS. Sra. Claudia argumentou 385 

que mesmo que equívocos tivessem acontecido, não seria suficiente para sanear todas as 386 

ressalvas. Dr. Paulo Guimarães disse que a Sra. Claudia está induzindo o retorno de uma 387 

decisão da plenária. Sra. Claudia salientou que não está induzindo a plenária, pois está pautada 388 

no Relatório da Comissão de Finanças. Sr. Henrique solicitou a palavra e disse que estavam 389 

reunidos para manter a democracia, direito de manifestação de cada pessoa, e que existe algo 390 

dentro do chamado processo legal, na qual o individuo se manifesta por escrito e não por meio 391 

de debate verbal. Disse que não estavam reunidos para confrontar ideias e sim para buscar 392 

soluções. Disse que o que deixa muito a desejar e traz uma infelicidade diante todo o 393 

acontecimento é justamente a não compreensão, pois a busca pelo embate não levará a lugar 394 

algum. Explicou que o objetivo do item de pauta não está centrado em cancelar nenhuma 395 

reunião realizada anteriormente, pelo menos dentro da documentação analisada por sua pessoa. 396 

Informou que o objetivo é colocar de forma adequada e dentro da legislação aquilo que foi feito e 397 

que está errado, assim sendo continuará existir a possibilidade de recursos, de argumentações e 398 

de arguição outra de tudo aquilo que foi feito, porém que se faça dentro da legislação. Disse que 399 

não existiu parâmetro de imposição, simplesmente, estão tentando fazer a mesma coisa que foi 400 

feita na reunião anterior, a exposição de ideias. Disse que como representante da entidade 401 

O.A.B. de São Sebastião, solicitou que haja um consenso e a paz, pois somente desta forma 402 

chegarão a um lugar comum. Sra. Giuliana lembrou que houve a reunião da prestação de 403 

Contas do 1º quadrimestre/2020 e as contas foram aprovadas com Ressalvas e segundo o 404 

parecer da COFIN em ata própria constatou que as ressalvas não foram saneadas em tempo 405 

oficial, sofrendo alteração do status de contas aprovadas com ressalvas para contas reprovadas. 406 
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Contudo, considerou que durante o lapso temporal entre ao parecer da COFIN e a mudança de 407 

status houve a admissão de dois recursos e estes questionam a falta de publicidade do parecer 408 

de alteração do status. Disse que a partir do momento que na reunião 163ª Extraordinária foi 409 

cancelada devido a problemas com a conexão, como os conselheiros que estavam online 410 

poderiam manifestar-se por nova reunião se não estavam online? Além disto, o intervalo entre 411 

uma reunião e outra foi de menos de um dia, prazo curto para divulgação. Disse que no seu 412 

entendimento, antes da mudança do status, os recursos deveriam ter sido analisados antes de 413 

constarem como item de pauta, objetivando desta forma um entendimento mais adequado da 414 

plenária. Disse que houve falhas com relação à publicidade e que se esse imbróglio perdurar, 415 

tudo poderá acabar na justiça, porém não terá dificuldade, pois sua fundamentação já está 416 

pronta. Salientou que não terá problema nenhum em ajuizar uma ação anulatória a respeito do 417 

tema.  Sra. Claudia disse que ao ouvir a gravação da reunião 264ª Ordinária do COMUS, pode 418 

perceber muita confusão em sua condução, vários conselheiros falando ao mesmo tempo. Sr. 419 

Henrique disse que levando em consideração tudo o que ocorreu e foi apresentado e do seu 420 

ponto de vista jurídico, crê que quando existe uma acusação demanda um direito de defesa, e 421 

todos têm esse direito, fato que não houve para a Comissão de Finanças e nem para a 422 

presidente quando da votação dos referidos recursos. Disse que basicamente foi isto que 423 

acabou afrontando os princípios da ampla defesa e direito do contraditório. Sra. Giuliana 424 

considerou falha da Secretaria Executiva, pois o Regimento Interno do COMUS é totalmente 425 

omisso com relação aos procedimentos referentes aos recursos. E no seu entendimento, diante 426 

da omissão do Regimento, quem teria que solucionar este caso, seria a própria Secretaria 427 

Executiva, suspendendo a realização da reunião de prestação de contas para análise dos 428 

recursos. Sr. Henrique considerou que a Secretaria é composta por 4 (quatro) membros, sendo 429 

estes: Claudia, Paulo Henrique, Viviane e Henrique e todos deliberaram pela apresentação dos 430 

recursos em plenária, sendo assim, considerou que não houve a omissão da Secretaria 431 

Executiva com relação ao tema em pauta. Com relação ao Regimento ser omisso, disse que é 432 

uma situação que requer urgência para que seja realizada uma revisão. Informou que a 433 

Secretaria Executiva optou em encaminhar para a plenária decidir pela admissibilidade depois 434 

de cada conselheiro tomar ciência prévia sobre o seu teor. Lembrou que situação contrária a 435 

esta já foi questionada pelo simples fato de ter sido colocado em votação algo que os 436 

conselheiros não tinham tido acesso. Por último, salientou que o objetivo de conselheiro, 437 

voluntário e colaborador é o de criar um consenso e não um campo de batalha. Nesse momento 438 

chegaram à reunião (de forma presencial) os seguintes conselheiros: Sra. Ana Soares, Paulo 439 

Henrique, Dilmara, Fernanda Paluri e Fernanda Moura, sendo justificado pela Sra. Ana 440 

Soares que o áudio da reunião não estava adequado para participação online. Sr. Paulo 441 

Henrique disse que veio para a participação presencial porque a apresentação online (som e 442 

vídeo) só estava focando a mesa diretora, sem a possibilidade de ouvir os demais conselheiros 443 

presentes. Sra. Claudia disse que poderiam ter escrito solicitando a fala. Sr. Paulo Henrique 444 

disse que estava tentando desde o início da reunião, porém sem sucesso. Sra. Claudia disse 445 

que não estava acompanhando o quórum. Sr. Paulo Henrique disse que a reunião então ficaria 446 

prejudicada. Sra. Claudia explicou que o quórum estava sendo acompanhado pelo Conselheiro 447 

Henrique. Sr. Paulo Henrique disse que todos devem ter direito a voz e nessa reunião, somente 448 

a mesa está sendo ouvida na modalidade online. Disse que não ouviu as argumentações do Dr. 449 

Paulo Guimarães, Giuliana e Décio Galvão. Salientou que ficaram prejudicados na participação. 450 

Sr. Henrique explicou que fica notório que toda a estrutura oferecida não é a mais adequada, 451 

porém é fato também que o COMUS tem buscado recursos, juntamente com a Secretaria de 452 

Saúde, dentro da atual gestão, para a realização de reuniões. Afirmou ser sabido por todos que 453 

o COMUS também não teve respaldo até o presente momento, vide constatações em diversas 454 

reuniões e documentos comprobatórios solicitando à SESAU/PMSS providências para 455 

realização das reuniões, principalmente a partir do período de pandemia, porém isto não ocorreu 456 
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ou não foi entendido da maneira a sanar essas dificuldades. Salientou que não é vontade da 457 

Presidente e da Secretaria Executiva do COMUS trazer prejuízos com relação a divulgação de 458 

conhecimento, muito menos para a divulgação dos seus trabalhos, pelo contrário, por vezes o 459 

COMUS dispõe de recursos próprios para poder utilizar esse meio, utilizando o conhecimento 460 

mútuo de seus colaboradores, porém sem apoio técnico para sua realização. Disse que gostaria 461 

muito que ficasse entendido que o COMUS está sempre buscando melhoria neste sentido, com 462 

publicações no site, facebook e mesmo assim, considerou não ser algo tão fácil dentro de um 463 

contexto pautado num voluntariado. Explicou que o voluntariado dentro do COMUS é muito 464 

latente do ponto de vista de quem trabalha internamente e não faz parte da estrutura 465 

governamental. Explicou que o voluntariado é aquele que se dispõe e colabora, porém dentro do 466 

COMUS não encontraremos essas disposição de forma homogênea, fato verificado na reunião 467 

em pauta, na qual apresentou dificuldade para eleger membros para compor as Comissões 468 

internas do COMUS. Sra. Claudia explicou que estavam discutindo o item Alteração do Status 469 

da Prestação de Contas do 1ºQd-2020, ainda não tinham chegado ao item referente à Fundação 470 

e o que foi mudado não estava em pauta. Sra. Giuliana argumentou que foi em decorrência da 471 

provocação em plenária que se manifestaram. Sra. Claudia explicou que a alteração do status 472 

para reprovado foi regimental e não facultativa, disse que é um dever. E que em tese não teve 473 

publicidade em plenária, porém teve realização de reunião da Comissão de Finanças – COFIN 474 

com emissão de parecer. Explicou a Sra. Giuliana que na reunião em pauta estavam sendo 475 

discutidas duas questões referentes ao 1º e 2º quadrimestre. Sra. Giuliana considerou que 476 

então a confusão era maior do que imaginava. Sr. Paulo Henrique solicitou a palavra. Sra. 477 

Claudia disse que assim que terminar a explicação a Sra. Giuliana concederá a palavra. Em 478 

seguida, sugeriu a Sra. Giuliana que lesse a ata do COMUS 264ª Ordinária para melhor 479 

entendimento, em seguida, explicou que a resolução não emitida foi referente à alteração do 480 

status das Contas referente ao 1º quadrimestre/2020 de “Aprovada com Ressalvas” para 481 

“Reprovada” em decorrência das ressalvas não terem sido saneadas em prazo estabelecido pelo 482 

Regimento Interno do COMUS. Sendo esta a resolução que não foi emitida, por equívoco, pelo 483 

COMUS e que teve a proposição de alteração do seu status de “Contas Aprovadas com 484 

Ressalvas” para “Contas Aprovadas” na reunião 264ª Ordinária conduzida pelo Sr. Paulo 485 

Henrique. Sr. Paulo Guimarães solicitou retificação na sua fala, na ata 264ª Ordinária, no item 486 

relacionado ao passivo do Hospital, disse que informou o valor de R$ 74 milhões e não R4 174 487 

milhões como foi consignado na referida ata, aprovada na plenária em pauta. Sra. Ana Maria, 488 

administrativo do COMUS informou que as atas são enviadas com antecedência por e-mail aos 489 

conselheiros para manifestações e solicitações de correções, porém considerando que a ata já 490 

foi aprovada e assinada, providenciará uma errata na respectiva ata. Sr. Douglas pediu a 491 

palavra via online. Sra. Claudia concedeu a palavra, porém o Sr. Paulo Henrique discordou da 492 

concessão, pois já tinha solicitado a palavra muito tempo antes do conselheiro Douglas e o seu 493 

direito de participação estava sendo tolhido, pois não estava conseguindo ter direito a voz e nem 494 

por escrito quando estava online. Em seguida, Sra. Claudia explicou ao Sr. Paulo Henrique que 495 

só estava checando a solicitação do conselheiro Douglas (online). Sr. Paulo Henrique solicitou 496 

a leitura do artigo 21, parágrafo 3º do Regimento Interno do COMUS com relação à citação da 497 

presidente referente a conta fora do prazo não poder ser alterada. Em seguida efetuou a leitura 498 

do referido artigo: § 3º Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor referentes às ressalvas, o 499 

status da conta poderá ser modificado para aprovada e disse que no momento em que a Sra. Ana 500 

Soares pediu para que as justificativas fossem apresentadas foi concedida a palavra para Dr. 501 

Paulo Guimarães. Argumentou que bem diferente do que a presidente fez na reunião em pauta, 502 

disse que todas as vezes que durante a reunião 264ª a qual conduziu possibilitou o direito de 503 

voz para esclarecimentos. Sra. Claudia disse que também permitiu a participação dos 504 

conselheiros. Sr. Paulo Henrique disse que não conseguiu ouvir o comentário do Paulo 505 

Guimarães e nem da Sra. Giuliana, pois estas argumentações seriam importantes diante da sua 506 



 
 

 
Ata da 265ª Reunião Ordinária do COMUS     08/12/2020                                Página 11 de 16 

 

defesa em decorrência da representação efetuada pela presidente com relação a sua postura na 507 

reunião 264ª Ordinária. Disse se sentir muito prejudicado, pois citou que em reuniões anteriores 508 

também já foi impedido de falar, sendo admitido pela própria presidente em reunião da 509 

Secretaria Executiva. Lembrou que já havia questionado em reunião anterior da Executiva sobre 510 

o edital de divulgação que daria ampla publicidade para a reunião 164ª extraordinária conforme 511 

prevê Regimento Interno do COMUS e não teve resposta e que na reunião em pauta também 512 

não teria sido respondido. Em seguida, retornou a falar que se a presidente apresentasse o 513 

referido edital de convocação para a realização da reunião 164ª Extraordinária (ocorria dia 514 

30/09/20), a qual votou as contas referentes ao 2º Quadrimestres/2020, com a devida 515 

publicidade tanto na página da prefeitura quanto na página oficial do facebook, renunciaria a sua 516 

vaga no COMUS, sem que a presidente precisasse de representação, porém caso não 517 

apresentasse, gostaria que a representação fosse contra ele e contra a presidente, para que o 518 

plenário pudesse avaliar todas as irregularidades ocorridas. Disse que a falha teve início na falta 519 

de publicidade da reunião 164ª Extraordinária e sucessivamente todas as demais falhas. 520 

Explicou que quando se coloca um recurso em votação tem o objetivo de o plenário decidir e não 521 

a secretaria Executiva. Disse que o item de pauta referente aos recursos constava da pauta da 522 

reunião 264ª a qual conduziu, lembrou que a pauta não foi elaborada por sua pessoa, 523 

simplesmente disponibilizou à plenária para votação. Salientou que em momento algum fizeram 524 

a alteração da situação das contas do 2º Quadrimestre/2020, explicou que fizeram a análise do 525 

recurso e colocaram para a votação a sua admissibilidade. Sra. Claudia interferiu e disse que 526 

está havendo confusão dos itens de pauta. Sr. Paulo Henrique disse que não estava fazendo 527 

nenhuma confusão e em seguida, comentou que a presidente não o deixava concluir. Disse que 528 

durante os seus três minutos de intervenção regimental, a presidente o interrompeu o tempo 529 

todo. Disse que a presidente tem a mesma postura em todas as reuniões, sejam em plenárias ou 530 

em reuniões das comissões internas do COMUS. Disse que a presidente tem o poder e acha 531 

que tem que não tem que dividir com os conselheiros, disse que ela não tem nada de 532 

democrática. Disse que seu discurso de democracia é para cegos e ilude as pessoas. Sugeriu 533 

que a presidente respeitasse a legislação na prática ou teriam confrontos. Disse que sabe 534 

resolver as discussões de forma respeitosa, porém as inúmeras vezes que solicitou a palavra 535 

não foi atendido e quando o conselheiro Douglas solicitou apalavra foi atendido na primeira 536 

solicitação. Disse que foi possível observar que o COMUS tem posicionamento diferente para 537 

membros do Governo e membros da “oposição”, disse que é visível que existem dois pesos e 538 

duas medidas. Salientou que não foi ele quem elaborou a pauta da 264ª reunião ordinária, 539 

simplesmente seguiu a ordem que lhe foi disponibilizada e colocou em votação. Sra. Claudia 540 

argumentou que o Conselheiro Paulo Henrique pode até não ter falado muito, mas Dr. Paulo 541 

Guimarães e Giuliana tiveram oportunidade de falar bastante. Sr. Paulo Henrique explicou que 542 

não está pedindo o direito para eles argumentarem e sim o direito de ouvi-los, bem como ouvir 543 

os demais conselheiros. Sugeriu que se chamassem os conselheiros à mesa na hora das 544 

intervenções, objetivando que todos visualizassem suas argumentações. Sra. Claudia explicou 545 

que em sua representação ad referendum não afirmou que o status das contas do 2º 546 

Quadrimestre/2020 foi alterado e sim o referente ao 1º Quadrimestre/2020. Sr. Paulo Henrique 547 

informou que chegaram questionamentos da O.A.B. em decorrência do entendimento 548 

equivocado. Considerou que a ata é de conhecimento de quem participou da reunião 264ª 549 

ordinária e que a reunião em tela têm pessoas que não participaram da referida reunião e que 550 

neste momento não estão ouvindo as argumentações efetuadas, por isso sugeriu que todos 551 

fossem à mesa na hora da argumentação, objetivando evitar entendimento equivocado. Sra. 552 

Ana Soares disse que a plenária é clara e perfeita e se houve uma votação correta e justa, com 553 

participação de todos os conselheiros e cada um desses exercendo o seu voto individualmente, 554 

considerou que não há o que se discutir, disse que não aceita isso. Sra. Claudia explicou que 555 

estava tentando desfazer o mal entendido com relação ao quadrimestre correto, pois havia duas 556 
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situações e que a questão da resolução não emitida pelo COMUS foi referente ao 1º 557 

Quadrimestre/2020 e não 2º Quadrimestre/2020 como citado anteriormente. Dr. Paulo 558 

Guimarães esclareceu que um ponto específico na deliberação “ad referendum” emitida pela 559 

presidente, disse que com relação à mudança do status que tinha sido “reprovado” para 560 

“Aprovado”, disse que quando lhe foi dada a palavra na 264ª reunião ordinária do COMUS, 561 

objetivou dar conhecimento aos conselheiros sobre algumas situações para que eles pudessem 562 

formar a sua própria convicção, objetivando a mudança ou não do status das Contas referente 563 

ao 1º quadrimestre/2020. Explicou que naquele momento não havia a necessidade de 564 

apresentar nenhum documento porque as suas justificativas foram claras, quando disse que 565 

alguns ofícios não tinham sido respondidos a tempo. Salientou que o número de ofícios foi seis e 566 

não 12 como citados pela presidente. Disse que ele próprio reconheceu que alguns documentos 567 

não tiveram resposta, pois dependiam de outras áreas da prefeitura e logo que estas forneceram 568 

material para resposta, todos os ofícios foram respondidos, porém intempestivamente. E 569 

considerando o artigo 21, parágrafo 3º § 3º Após análise das justificativas apresentadas pelo gestor 570 

referentes às ressalvas, o status da conta poderá ser modificado para aprovada, foi quando utilizou tais 571 

justificativas, pois ele próprio admitiu que os ofícios não tinham sido respondidos 572 

tempestivamente, porém com justificativas dos motivos referentes as dificuldades para 573 

responder. Salientou que na mesma semana todos os ofícios foram respondidos. Lembrou 574 

também que ainda citou na referida reunião que o COMUS poderia se equivocar, como se 575 

equivocou quando disse naquela época que o ofício nº 192 de novembro de 2019 não tinha sido 576 

respondido, foi quando efetuou uma pesquisa e constatou que o mesmo foi respondido sim e 577 

recebido pela funcionária Téri. Explicou que quando citou essa informação não teve o objetivo de 578 

criticar e sim justificar que ambas as partes poderiam cometer equívocos. Disse que o mais 579 

importante é o referido parágrafo 3º do artigo 21, citado anteriormente, que fundamenta a 580 

legalização da mudança do status. Lembrou que suas justificativas foram votadas pela plenária 581 

na sua soberana e livre manifestação, pois entenderam e aceitaram as justificativas por ele 582 

apresentadas, sendo o status alterado de “Reprovado” para “Aprovado” sem que necessitasse 583 

de apresentação documental de suas justificativas. Sra. Claudia disse que o Dr. Paulo tem 584 

razão quando cita o parágrafo 3º do artigo 21 do Regimento Interno do COMUS, porém ao citar o 585 

3º parágrafo não de se pular o 1º e 2º parágrafos do mesmo artigo, pois o item de pauta 586 

abordado foi referente as ressalvas e estas têm prazo para serem saneadas e não foram em 587 

tempo hábil. Dr. Paulo Guimarães salientou que em suas justificativas reconheceu que alguns 588 

ofícios não foram respondidos tempestivamente, porém a legislação permite que o status seja 589 

modificado. Sra. Claudia considerou que a legislação tem uma sequência a ser respeitada. Sr. 590 

Douglas (online) fez comentários a respeito da organização da reunião, disse que as pessoas 591 

que estão online não conseguem ter participação efetiva, não quis apontar responsáveis, porém 592 

disse ser imprescindível uma boa conexão dos conselheiros com a mesa dirigente. Em seguida, 593 

considerou que já se passaram mais de duas horas de reunião sem que conseguisse ter direito a 594 

voz e que as duas últimas reuniões do COMUS foram completamente tumultuadas dificultando o 595 

entendimento dos participantes. Salientou que faltou coordenação, faltou mesa para organizar a 596 

participação dos conselheiros e outras pessoas participantes. Disse que só foi possível ouvir o 597 

Dr. Paulo Guimarães falar e o Sr. Paulo Henrique no início. Salientou que a palavra deve ser 598 

concedida a todos de forma democrática. Comentou a fala do Sr. Paulo Henrique com relação à 599 

concessão de palavra, na qual a presidente teria concedido a palavra ao Sr. Douglas 600 

rapidamente pelo fato de ser “oposição”. Em seguida esclareceu que não é oposição e está ao 601 

lado da melhor saúde e de uma saúde digna e de qualidade. Disse que onde estiver essa 602 

logística estará batendo palmas, pois sempre elogiou o serviço de odontologia do Município. 603 

Disse que elogia o que é bom e deixou claro que não depende de cargo. Sugeriu a presidente 604 

que efetuasse uma síntese do “ad referendum’, sem a tal “juridiquês”, prejudicando o 605 

entendimento dos conselheiros, pois os mesmos não possuem formação jurídica e que o a 606 
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condução deveria ser pautada em fatos importantes e ligados a saúde do munícipe. Por último, 607 

solicitou que o juridiquês de todos os doutores presentes fosse evitada e que todos utilizassem 608 

uma linguagem simples e com foco que toque as pessoas, objetivando clareza para decisões. 609 

Concluiu que parece que existem dois pesos e duas medidas, pois tudo o que estão fazendo na 610 

reunião em pauta, também foi feito na reunião anterior, não respeitando o regimento, porém a 611 

plenária é soberana e ela vota. Sugeriu a presidente que se apresentasse de forma sintética, em 612 

reunião oportuna, tudo o que está acontecendo no momento atual, pois em sua percepção, 613 

acredita que muita gente não sabe o que realmente está se passando no COMUS. Agradeceu e 614 

encerrou sua fala. Conselheira Tayná disse que essa é a sua primeira reunião no COMUS e 615 

representa a IDEFESP, em seguida disse a reunião estava muito desorganizada, dificultando o 616 

entendimento na participação online, além de não estar conseguindo exercer o direito de voz. 617 

Salientou que não conseguiu entender nada do que ocorreu na reunião em pauta, pois teve 618 

muita confusão em falas sobre postas, salientou estar sendo muito difícil participar de uma 619 

reunião que só teve brigas e palavras ofensivas. Por último, agradeceu e sugeriu mais 620 

organização. Sra. Claudia sugeriu a suspensão da reunião em tela. Sr. Paulo Henrique efetuou 621 

a leitura do Regimento, artigo 41 “O Presidente terá a prerrogativa de deliberar AD REFERENDUM do 622 
Plenário, em ocasiões excepcionais”. Tais deliberações deverão ser aprovadas pelo Conselho, perdendo a 623 
validade caso rejeitada, ou não apresentada para apreciação na primeira reunião subsequente à decisão. Em 624 

caso de empate na votação, o Presidente terá a prerrogativa do voto de qualidade”. Sra. Ana Soares 625 

considerou que a reunião em pauta está recebendo vários conselheiros novos que não têm a 626 

menor ideia do que está sendo discutido. Em seguida considerou que será muito difícil a 627 

permanência dos conselheiros num cenário de tanta desorganização, em seguida sugeriu 628 

mudança de postura por parte de todo o Conselho, em todos os segmentos. Disse que quando a 629 

reunião acontece na SESAU fica tudo muito mais fácil. Sra. Claudia explicou que solicitou o 630 

espaço do SINDSERV em decorrência de ser um espaço amplo e aberto, possibilitando o 631 

distanciamento seguro, porém a maioria dos conselheiros optou pela participação online. 632 

Considerou que o COMUS caminha a passos lentos com relação à tecnologia e quem sabe no 633 

futuro conseguirão realizar uma reunião totalmente online. Explicou que por conta dos 634 

imprevistos o COMUS sempre prioriza o quórum presencial, pensando nas possíveis falhas 635 

tecnológicas e até que o COMUS tenha os ajustes necessários. Em seguida, agradeceu a ajuda 636 

oferecida pela Sra. Jéssica, departamento de Tecnologia do SINDSERV. Sr. Décio sugeriu que 637 

em reuniões futuras seja em espaço aberto, elogiou o espaço do SINDSERV por ser aberto e 638 

arejado e com relação ao voto que se aceite somente o voto presencial. Em seguida, disse que 639 

já se passaram duas horas e meia, não sendo discutido o tema principal que é o Novo Termo de 640 

Convênio. Sra. Claudia explicou que o seu “ad referendum” não teve intenção de derrubar a 641 

soberania da plenária e sim destacar alguns pontos tidos como importantes ocorridos na 264ª 642 

Reunião Ordinária. Salientou que a Comissão de Finanças não teve o direito de se manifestar 643 

com relação a mudança do status e tão pouco foi consultada, disse que ela o Sr. Henrique 644 

também comporem a referida COFIN. Sra. Ana Soares disse não concordar com essa 645 

argumentação, pois Dr. Paulo Guimarães fez justificativas. Sra. Claudia concordou que 646 

realmente teve uma explanação, porém a questão de alteração do status deveria ter sido melhor 647 

discutida e documentada. Salientou que a Secretaria poderia ter fundamentado suas solicitações 648 

por meio de documentos e com relação à votação dos dois recursos, disse que a votação 649 

também ficou muito confusa, disse que ouvindo a gravação da reunião, não conseguiu entender 650 

se estavam votando a admissibilidade ou mérito. Considerou que o assunto deveria ter sido 651 

pautado de forma clara e com amplo direito de defesa para ambas as partes. Explicou que o “Ad 652 

referendum tinha a proposta de suspender os atos praticados com agendamento de nova 653 

reunião para nova discussão sobre os temas”. Sra. Ana Soares discordou do posicionamento da 654 

presidente, pois disse que quando existe uma reunião, na qual houve uma votação voluntária da 655 

plenária, não é a favor que se anule os atos. Sra. Ana Maria requereu aos conselheiros que 656 

solicitassem o direito de voz, pois estava impossível elaborar uma ata com todos falando ao 657 
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mesmo tempo. Dr. Paulo Guimarães considerou que o item “Ad referendum” deveria ter sido o 658 

último item da ordem do dia, pois sua inserção foi efetuada recentemente, disse que houve 659 

prejuízo na inversão da pauta proposta. Considerou que os demais itens da pauta são mais 660 

objetivos que o item “Ad referendum” e já teriam sido resolvidos se estivessem na ordem correta. 661 

Disse que estes itens não foram deliberados em decorrência do item recentemente inserido ser 662 

de alta complexidade. Sugeriu que o objeto de discussão “Ad referendum” fosse agendado para 663 

uma reunião extraordinária, caso a plenária deliberasse. Em seguida, apontou como equívoco da 664 

Secretaria Executiva o agendamento da sessão plenária em tese, quando fixaram as duas 665 

modalidades de participação (presencial e online), pois o local escolhido foi pautado no 666 

distanciamento seguro, sendo assim não deveriam ter concedido a possibilidade de reunião 667 

online. Sr. Paulo Henrique respondendo ao Conselheiro Douglas, quando disse que o mesmo 668 

que aconteceu na reunião de hoje também aconteceu na reunião anterior, discordou e disse que 669 

em todos os momentos durante a reunião por ele conduzida, sempre deu a palavra solicitada. 670 

Em seguida, disse que contrariando a fala do Dr. Paulo Guimarães com relação a seguir a 671 

questão regimental, salientou que na reunião em pauta estão pedindo para anular os atos da 672 

reunião 264ª Ordinária pautada no artigo 41, então como aceitará que desrespeitem o artigo 43 673 

do regimento porque o plenário decidiu, sem que ao menos tenham revisado o referido 674 

regimento. Por último, sugeriu que a votação seja efetuada na plenária em pauta considerando a 675 

urgência da resolução das contas, objetivando evitar prejuízos maiores para o município com a 676 

insegurança gerada pelo status de contas aprovadas ou não. Sra. Claudia disse que a reunião a 677 

qual se refere o “Ad referendum’ também teve várias situações de irregularidades que também 678 

não devem ser desconsideradas, na qual deliberaram num item que nem fazia parte da pauta. 679 

Sr. Paulo Henrique pediu para a presidente citar qual era o item de pauta a que estava se 680 

referindo. Sra. Claudia disse que o item foi a alteração do status das contas referente ao 1° 681 

quadrimestre/2020, sendo que este não era item de pauta. Sr. Paulo Henrique disse que estava 682 

sim, e em seguida leu o “5” item de pauta da 264ª reunião ordinária do COMUS:” 5- Ciência da 683 
Alteração do Status da Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre/2020 (este informe, por equívoco, 684 
não foi efetuado na Reunião de Prestação de Contas – ata 164ª Extraordinária), bem como também será 685 

emitida a resolução respectiva”. Disse que o regimento também prevê a situação que, caso a 686 

Secretaria de Saúde saneie as ressalvas, o status pode ser alterado para “Aprovado”, e disse 687 

que isto foi respeitado, pois perguntou a plenária na 264ª reunião ordinária do COMUS se todos 688 

concordavam em alterar o status depois da justificativa explanada pelo Dr. Paulo Guimarães 689 

com relação às pendências das contas, sendo aprovado por voto individual a cada representante 690 

de cada entidade. Sra. Claudia disse que a votação para inserção do item de pauta deveria ter 691 

sido efetuada no início da reunião. Sra. Fernanda Paluri solicitou ordem e decência pois houve 692 

uma votação consensual em plenária, na qual todo mundo doou o seu tempo de participação e 693 

isso tem que ser respeitado. Conselheira Fernanda Moura disse que a reunião estava muito 694 

confusa e em seguida, considerou a questão do “Ad referendum” como uma questão objetiva, 695 

consta em lei, regimento interno do COMUS, por isso sugeriu sua votação na reunião em pauta, 696 

sem que haja a necessidade da realização de reunião extraordinária para este fim. Salientou que 697 

Secretaria de Saúde e Fundação de Saúde deveriam caminhar juntamente com o Conselho de 698 

Saúde, objetivando falar a mesma linguagem, pois a discussão envolve Prestação de Contas da 699 

Saúde e esta tem que ser entendida pelos usuários de forma simples e não por meio de 700 

juridiquês. Salientou que a soberania da plenária deve ser respeitada e o que já foi sedmentado 701 

em reunião anterior, assim permaneça. Disse que o tema não é subjetivo e não deve ser 702 

alterado em decorrência da ausência da presidente à referida reunião por motivo de saúde, 703 

sendo substituída pelo vice presidente do COMUS. Sra. Claudia explicou que não está 704 

discutindo a legitimidade da condução pelo referido conselheiro. Conselheira Fernanda Moura 705 

sugeriu que a votação do “Ad referendum” fosse efetuada na plenária em pauta. Sra. Claudia 706 

colocou a sugestão do Dr. Paulo Guimarães com relação ao agendamento de reunião 707 

extraordinária para apresentação do “Ad referendum” em votação da plenária. Dr. Paulo 708 
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Guimarães retirou a sugestão para reunião extraordinária. Dando continuidade, Sra. Claudia 709 

explicou a plenária que colocará em votação o seu “Ad referendum” mesmo não tendo muita 710 

oportunidade de seguir o roteiro de apresentação que havia preparado. Nesse momento, 711 

explicou ao Sr. Paulo Henrique que não teve como conceder palavra nem para os presentes que 712 

dirá para os que estavam na modalidade online, pois ela não conseguiu apresentar seu 713 

documento, sendo impedida por inúmeras vezes. Sr. Douglas lembrou à mesa diretora que, 714 

como representante sindical, leva muito a sério as questões do rito de assembleia, na qual 715 

primeiramente o tempo regimental já tinha sido ultrapassado, primeira 2 horas (não houve 716 

votação para prorrogação). Em seguida perguntou os presentes se uma plenária anula outra, 717 

mesmo com um número inferior de votantes. Salientou que é sabido que quando se pretende 718 

derrubar a deliberação de plenária anterior é preciso que a assembleia atual tenha um número 719 

de votantes superior ao da anterior. Disse que em sua lembrança que crê que o número da 720 

assembleia anterior não foi superior ao da assembleia referente a votação da Prestação de 721 

Contas respectiva e que muitos conselheiros que lá votaram nem estão mais no COMUS. Disse 722 

que sua argumentação tem caráter de fornecer subsídios para reflexão da plenária. Sra. Ana 723 

Soares considerou a fala do conselheiro Douglas muito pertinente, porém lembrou a plenária 724 

que existiu uma votação espontânea e até mesmo em agradecimento aos conselheiros que se 725 

desligaram não achou justo cancelar o que foi deliberado na referida reunião 264ª ordinária. 726 

Salientou que a reunião foi democrática e manifestou-se favorável a votação do “Ad referendum” 727 

para a reunião em pauta. Sra. Claudia colocou em votação a prorrogação do prazo da reunião 728 

por mais uma hora, mesmo já tendo excedido o tempo oficial de votação. Os conselheiros não 729 

se manifestaram contrários à prorrogação. Sr. Henrique Cardoso considerou que poderá haver 730 

prejuízo com relação aos conselheiros que já se desligaram da reunião em decorrência do 731 

tempo decorrido. A seguir, sugeriu que não se efetuasse a votação “Ad referendum” na 732 

assembleia em pauta, independente do agendamento de reunião extraordinária ou não, pois 733 

esta situação poderá gerar novos recursos por parte de quem se sentir prejudicado. Dr. Paulo 734 

Guimarães explicou a diferença entre maioria absoluta e maioria simples, disse que não haverá 735 

prejuízos com a votação desde constatado o quórum atual. Sr. Henrique lembrou ainda que a 736 

maioria dos conselheiros alegou não ter tido tempo hábil para apreciação e reforçou ser contra a 737 

votação. Sra. Ana Soares questionou o porquê de colocarem em pauta se estão contrários à 738 

votação com relação à legitimidade. Sra. Claudia disse que não se opõe à votação na plenária 739 

em pauta. Sr. Henrique explicou que a plenária decidirá e não ele. Sra. Claudia constatou o 740 

quórum e disponibilizou o momento para Votação do “Ad referendum”, sendo efetuada a 741 

votação nominalmente: 742 

1- Tayná Cruz Souza de Araujo: votou pela Rejeição; 743 

2- Lourival Siqueira dos Santos: votou pela rejeição; 744 

3- Isilda Aparecida de Rezende Giudice: votou pela Abstenção;  745 

4- Lourival Siqueira dos Santos: votou pela Rejeição;  746 

5- Angela Júlia Recchia Thomaz: votou pela Rejeição; 747 

6- Douglas Alberto Braga: votou pela Abstenção, com observação do prazo de reunião 748 

excedido, mais de duas horas sem prorrogação de mais uma hora; 749 

7- Henrique Cardoso dos Santos: votou pela Aprovação; 750 

8- Danila Carvalho de Santana Caruzzo: votou pela Rejeição; 751 

9- Leonel Nulman Szterling: votou pela Rejeição; 752 

10- Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: votou pela Aprovação; 753 

11- Décio Moreira Galvão: votou pela Rejeição; 754 

12- Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou pela rejeição; 755 

13- Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha: votou pela Rejeição; 756 

14- Jacqueline Marinho Santos: votou pela Rejeição; 757 

15- Ana Soares: votou pela Rejeição 758 
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A votação do “Ad Referendum” teve o Status de Reprovado pela Maioria de Votos, sendo 11 759 

votos pela Rejeição, 02 votos pela Abstenção e 02 votos pela Aprovação. 760 

12- Apresentação/Deliberação sobre o novo Termo de Convênio entre a Prefeitura e a 761 

Irmandade Santa Casa Coração de Jesus (será disponibilizada para os conselheiros até 762 

03/12/2020 - quinta-feira): Sra. Claudia informou que o item de pauta referente a 763 

Apresentação do Termo de Convênio entre a Irmandade e Município ficará para a Reunião 764 

Extraordinária, a ser realizada no dia 10/12/2020 em decorrência do tempo de reunião ter sido 765 

extrapolado. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a 766 

presente ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos 767 

membros presentes (Presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos 768 

Santos e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  769 

São Sebastião, 08 de dezembro de 2020.  770 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 771 

Ana Cristina Rocha Soares  Paulo Roberto M. Guimarães  

Jacqueline Marinho Santos  Fernanda Moura  

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  Dilmara Oliveira Abreu  

Paulo Henrique Ribeiro Santana   Giuliana Zen Petisco Del Porto   

Décio Moreira Galvão   Claudia Prudente de S. Canhadas  

Leonel Nulman Szterling  Viviane Moura Snodgrass  

Danila Carvalho de Santana Caruzzo  Dirceia Arruda de Oliveira  

Eduardo Celso Cunha  Henrique Cardoso dos Santos  

Douglas Alberto Braga  José Marcos de Andrade Medina  

Angela Júlia Recchia Thomaz  Lourival Siqueira dos Santos  

Miguel Borges de Campos Filho  Isilda Aparecida de R. Giudice  

Tayná Cruz Souza de Araujo  André Luis Oliveira  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 772 
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