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ATA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 12 de Janeiro de 2021. Início às 15h e 10 minutos em 2ª chamada e término às 16 3 

horas e 57 minutos. 4 

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

1- 265ª (Ducentésima Sexagésima Quinta) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 08/12/2020 e 6 

165ª (Centésima Sexagésima Quinta) Reunião Extraordinária, realizada no dia 10/12/2020 e 166ª 7 

(Centésima Sexagésima Sexta), realizada no dia 22/12/2020. 8 

2- DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  9 

Ofícios Expedidos: Of. 274/2020 – COMUS – ao Departamento de Planejamento em Saúde – DEPLAN – 10 

devolução de computador quebrado, Of. 275/2020 – COMUS – indicação de Fernanda Moura para 11 

compor o Conselho Fiscal - FSPSS, Of. 276/2020 – COMUS – indicação de Lourival para compor o 12 

Conselho Curador – FSPSS, Of. 277/2020 – COMUS – resposta ao ofício 250/2020 – SESAU – solicitação 13 

de reunião extraordinária para Apresentação novamente da Prestação de Contas do 2º 14 

Quadrimestre/2020, Of. 278/2020 – COMUS – a SESAU em decorrência da denúncia do servidor Éric 15 

Parise, Of. 279/2020 – COMUS – reiteração do ofício 250/2020 – COMUS. Ofícios Recebidos: Of. 16 

179/2020 – HCSS – em resposta ao ofício 201/2020 – COMUS – referente solicitação de relatório de 17 

estoque e consumo de insumo e medicamentos – pandemia COVID-19, Of. 249/2020 – SESAU – em 18 

resposta ao ofício 265/2020 – sobre solicitação de cópia de processo de construção do CAPS AD e UBS 19 

Canto do Mar, Of. 250/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 264/2020 – COMUS – solicitando Reunião 20 

Extraordinária do COMUS, Of. 257/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 278/2020 – COMUS – sobre 21 

remoção de servidor efetivo, Of. 256/2020 – SESAU -  em  resposta ao ofício 249/2020 – COMUS – 22 

solicitação de Relação de Médicos Concursados, Of. 261/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 23 

257/2020 – COMUS – sobre solicitação de portaria composição AUDISUS, Of. 262/2020 – SESAU – 24 

sobre resolução 057/2020 – COMUS, Of. 260/2020 – SESAU – em resposta ao ofício 140/2020 – COMUS 25 

– Sobre Hospital de Boiçucanga, Of. 01/2021 – ADM-HCSS – resposta ao ofício 279/2020 – COMUS – 26 

reiteração do ofício 250/2020 – COMUS, Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada 27 

22/12/2020 – Prestação de Contas FSPSS – competência novembro de 2020, datada de 22/12/2020 – 28 

Prestação de Contas HCSS – competência novembro de 2020, datada de 22/12/2020 – Prestação de 29 

Contas HCSS – COVID – 19 – competência novembro de 2020. Resoluções: 052/2020 – COMUS – 30 

entrada dos Recursos emitidos pela Fundação e Conselheiro Lucas Campos,  053/2020 – COMSU – 31 

inclusão Danila na Comissão de Finanças, 054/2020 – COMUS – indicação de Fernanda Moura 32 

no Conselho Fiscal da Fundação de Saúde,  055/2020 – COMUS – inclusão de Lourival no 33 

Conselho Curador da Fundação de Saúde, 056/2020 – COMUS – inclusão de Henrique Cardoso 34 

na Comissão de Ética, 057/2020 – COMUS – Ad Referendum da Presidente do COMUS Sra. 35 

Claudia Prudente, 058/2020 – COMUS – Termo de Convênio entre a Irmandade e Prefeitura 36 

Municipal, 059/2020 COMUS – Calendário de Reuniões do COMUS pra o Ano de 2021. 37 

Decretos COMUS: nº 8024/2020 – inclusão de Tayná Cruz Souza de Araújo e Lourival 38 

Siqueira dos Santos, nº 8025/2020 – inclusão de Sinara Matos da Silva e Décio Moreira 39 

Galvão e nº 8026/2020 – inclusão de Dilmara Oliveira Abreu e Fernanda Moura.     40 

Sra. Cláudia solicitou aos conselheiros não se ausentassem da reunião sem que a presidente 41 

ou diligente da mesa declarasse o fechamento oficial da reunião, disse que caso necessitassem 42 

se ausentar, avisassem. Informou que o credenciamento dos conselheiros para argumentações 43 

durante a reunião será aceito até o termino da leitura do expediente. Informou ainda que os 44 

documentos acima descritos estão disponíveis na Sala do COMUS. Em seguida colocou a 45 

proposta de pauta da Secretaria Executiva para votação, sendo aprovada por unanimidade pela 46 

plenária. 47 

ORDEM DO DIA:  48 

1- Votação dos Recursos emitidos pela Fundação de Saúde e Conselheiro Lucas Campos 49 

(já enviado para apreciação por e-mail); 50 

2- Eleição Comissão CGU'S, um membro do segmento Governo e um membro do 51 

Segmento Usuários;  52 

3- Eleição Comissão de Finanças - vaga para um membro segmento Trabalhador; 53 
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4- Eleição para Secretaria Executiva - vaga para um membro do segmento Usuários; 54 

5- Eleição Comissão de Ética - vaga para um membro segmento Usuários; 55 

6- Eleição da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde - vaga para um 56 

membro segmento Governo; 57 

7- Ciência do Desligamento da Servidora Ana Maria do Conselho.  58 

8- Assuntos Gerais.  59 

Sra. Claudia disponibilizou um momento para as intervenções referentes aos itens de pauta: 60 

1- Votação dos Recursos emitidos pela Fundação de Saúde e Conselheiro Lucas 61 

Campos: Sr. Henrique apresentou sua qualificação profissional. Discorreu sobre a 62 

obrigatoriedade dos Conselheiros terem conhecimento do Regimento Interno do COMUS, e a 63 

necessidade de que seus membros hajam de forma imparcial, independente de ideologias, 64 

posições partidárias e convicções. Informou que diante de todos os fatos apresentados a 65 

respeito do recurso do Sr. Lucas, a cerca de sua não participação na plenária de prestação de 66 

contas, disse entender que não existe embasamento para revisão por parte da Executiva ou 67 

COMUS como entidade, e que na existência de dúvidas deveriam ser sanadas pelas inúmeras 68 

atas de atividades que o COMUS vem realizando durante esses anos. Referente ao recurso da 69 

Fundação entende que o ato administrativo para ser válido precisa atender preceitos, e dentro 70 

deles está à publicidade, contudo, apesar do ato não ter atendido a publicidade poderá ser 71 

convalidado, como descrito na Constituição Federal, desde que o ato esquecido, viciado não 72 

seja o motivo do ato jurídico, nem ilícito, com efeito “ex nunc”. No caso da prestação de contas 73 

dos gastos da saúde o principal objetivo era a prestação de contas, onde se verificou que havia 74 

problemas. Sra. Giuliana apresentou sua qualificação. Iniciou fazendo um breve relato dos fatos 75 

dos recursos. Disse entender que os atos do COMUS são administrativos e o princípio da 76 

publicidade não poderia ser menosprezado. Informou que estava online e que sua conexão caiu, 77 

como a de outros Conselheiros, por isso entende que a votação se deu apenas por quem estava 78 

presente. Nos casos da Prestação de Contas o Regulamento Interno prevê o prazo de 48 horas 79 

com antecedência para divulgar data das reuniões, e que poderia ser feita pelo site da 80 

prefeitura, facebook e não foi feita. Rechaçou os argumentos do Sr. Henrique, pois em seu 81 

entendimento não foi cumprido o Regulamento para Assembleia de Prestação de Contas. 82 

Estendeu seu entendimento ao Recurso do Sr. Lucas, pois são argumentos bem parecidos. Sra. 83 

Claudia iniciou informando que como presidente, aceitou a sugestão do Sr. Bruno com relação 84 

à votação de adiamento da Prestação de Contas, devido problemas técnicos para apresentação 85 

dos slides da Prestação de Contas. Constatou que havia quórum presencial e em seguida 86 

consultou os conselheiros presentes e online, sendo votada por unanimidade a proposta 87 

sugerida pelo Sr. Bruno. Disse que em seu entendimento a ata da Plenária é soberana e firma 88 

sua legalidade. Citou o § 4º do artigo 23 do Regimento Interno. Informou que houve a 89 

divulgação da reunião de prestações de contas, e seu adiamento foi anunciado na própria 90 

reunião adiada, que por si só configura publicidade. Observou que a reunião ocorrida no dia 91 

30/09/2020 obteve adesão e quórum superior a anterior. Disse que houve a divulgação na 92 

imprensa digital da reprovação da prestação de contas do 1o e do 2o quadrimestre, e sua 93 

publicação teve mais de uma centena de curtidas, mais de noventa comentários parabenizando 94 

o COMUS e 56 compartilhamentos da publicação. Discorreu sobre a eficiência da comunicação 95 

via whatsapp, em tempos de pandemia. Disse que o recurso da Fundação de Saúde Pública de 96 

São Sebastião deve ser rejeitado, arquivado, pois se baseia no artigo 44 do Regimento Interno, 97 

onde diz que diante de quaisquer decisões do COMUS, cabem recursos apresentados por 98 

qualquer cidadão desde que subscrito por um terço dos conselheiros titulares, incluindo pedido 99 

de rediscussão do assunto, contudo o recorrente é pessoa jurídica, e no referido recurso foram 100 

subscritos por conselheiros suplentes. Disse que o recorrente não teve qualquer direito violado, 101 

pois a prestação de contas é da Secretaria de Saúde - SESAU e não do recorrente. E o mesmo 102 

somente poderia demandar em nome de terceiro, se devidamente autorizado, o que não 103 
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ocorreu. Por fim, mencionou que não há previsão no regimento para o processamento deste 104 

recurso e deve-se seguir exatamente como dispõe o regimento interno e respeito à soberania da 105 

plenária e autonomia deste conselho de saúde. Solicitou que os conselheiros refletissem sobre: 106 

“Por que não foi questionado no início da plenária do dia 30/09/20 e pedido o cancelamento da 107 

reunião, em tese, por tanta irregularidade apontada? Perguntou se haveria tal empenho em 108 

anular a reunião, em que a publicidade, em tese, não foi feita, se as contas fossem aprovadas?” 109 

Referente ao recurso do Sr. Lucas disse ser inadmissível, pois o recurso não foi subscrito por 110 

1/3 dos conselheiros titulares; o recorrente demandou em nome de terceiros, e não como 111 

cidadão; consignou seu voto, conforme conversa e áudio de whatsapp, atos esses que não são 112 

permitidos pelo Regimento Interno. Observou que após o desligamento do Dr. Marcelo (membro 113 

titular) deste conselho, o Dr. Lucas (suplente) não compareceu em nenhuma reunião deste 114 

conselho. Reiterou que todas as ações referentes à publicidade da prestação de contas 115 

atenderam ao regimento e quem estava presente no dia 29/09/20 teve informação sobre o 116 

adiamento da reunião simultaneamente, enquanto os que não estavam presentes tiveram 117 

ciência via whatsapp, como consta em ata da reunião informado em plenária pela secretaria 118 

administrativa deste conselho Ana Maria, e que o quórum da reunião do dia 30/09/20 foi 119 

superior ao da reunião adiada no dia 29/09/2020. Entendeu que ante o exposto, dever-se-ia 120 

rejeitar liminarmente o recurso, determinando seu arquivamento. Comentou sobre as 121 

dificuldades enfrentadas pelo Conselho, tanto com a falta de funcionários quanto de suporte 122 

técnico, entre outras. Disse esperar a colaboração de todos os conselheiros para o bom 123 

andamento do conselho de saúde, pois apesar de voluntario não estão isentos de 124 

responsabilidades. E que a autonomia do conselho deve ser preservada pra que os cidadãos 125 

sintam-se representados, e tenham confiança na impessoalidade de seus conselheiros. 126 

Finalizou dizendo que não há apenas esta tentativa de mudança de status (2º 127 

quadrimestre/2020), mas outra proposta de alteração de status (1º quadrimestre), onde o 128 

regimento interno não fora respeitado, pois a mudança de status após o prazo estipulado é 129 

regimental, portanto é dever não é facultativo. Sra. Giuliana informou que o Regimento Interno 130 

não dispõe sobre prazos, podendo entrar com recurso a qualquer momento. Discorreu sobre as 131 

contas da Fundação de Saúde estarem aprovadas, e como foram prejudicados por estarem 132 

inseridos nas contas da SESAU. Reiterou que não tem prazo previsto para interposição de 133 

recurso e que haveria empenho em anular a Assembleia que não foi feita a publicidade. Sr. 134 

Paulo achou desnecessária a conduta de réplica e tréplica, argumentando que o assunto ficaria 135 

repetitivo. Sr. Henrique discursou sobre a premissa da réplica e tréplica. Afirmou que todos 136 

estavam cientes da sessão seguinte, como consta em ata. E que o rechaço da Sra. Giuliana, a 137 

respeito de sua opinião sobre a publicidade, na época já teria caído por terra com a leitura da 138 

Ata da Reunião em que houve tal votação objeto de recurso. Sr. Paulo interrompeu novamente 139 

a reunião argumentando que o assunto estava repetitivo. Sr. Henrique retomou sua fala, 140 

dizendo que não há possibilidade, se não houver legalidade, em modificar prestação de contas 141 

alegando a ausência de alguém que deveria saber, e estar presente, no caso do Conselheiro 142 

Lucas, autor de um dos recursos. Sra. Claudia Abriu espaço para questionamentos dos 143 

Conselheiros Sr. Paulo considerou que se os recursos forem aceitos pela maioria, na prática, o 144 

que significará? Quais efeitos surtirão? Afirmou que o COMUS não é ideológico nem partidário, 145 

é Saúde Publica. Diz-se surpreso quando a Sra. Claudia afirmou que a Assembleia é soberana, 146 

pois não respeitou a decisão da Assembleia quando aprovou as contas mudando o Status, e 147 

entrou com peça inconstitucional e ilegal, chamado referendo, de forma unilateral. Sra. Giuliana 148 

respondeu ao Sr. Paulo que seria a anulação do ato convocatório, anulação dos atos praticados 149 

na reunião extraordinária de prestação de contas, designação de nova reunião prestação de 150 

contas e correta convocação e, caso fosse aceito o recurso enquanto Fundação seria anulada a 151 

prestação de contas, com novo agendamento para nova reunião e com a correta convocação. 152 

Sr. Douglas questionou se seria agendada outra reunião para apresentação. Sra. Giuliana 153 
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respondeu que seriam reavaliadas as contas, podendo até manter o mesmo status. Sra. 154 

Claudia iniciou discurso sobre o referendo, contudo foi interrompida por diversas vezes pelo Sr. 155 

Paulo, que não respeitou e interferiu na questão de ordem, sem respeitar a fala da Presidente. 156 

Sr. Henrique informou que está previsto no Regimento a regra de mudança de status quando 157 

as ressalvas não são sanadas no prazo determinado, isto é, alteração automática. Sr. Douglas 158 

observou que está no conselho há dois anos e não conhece o Sr. Lucas, já que não 159 

compareceu a nenhuma reunião. E que deveria ser pesquisado no Regimento se o mesmo 160 

ainda faz parte do Conselho. E sobre a nova assembleia, caso haja, observar no regimento se 161 

existe número maior de Conselheiros. Informou que como representante do Sindicato, gostaria 162 

que colocasse em pauta qual a situação de São Sebastião em relação à vacinação, pois tá 163 

sendo cobrado pela população. Sra. Claudia informou que o Regimento interno não consta, 164 

contudo no Conselho Estadual e Nacional, tem que haver número maior de Conselheiros 165 

(quórum qualificado). Sra. Viviane questionou se os recursos forem aprovados, teremos nova 166 

reunião? Se for o que acontecerá? Esse recurso diz que não houve publicidade? Informou que 167 

estava presente na reunião, todos estavam, e que se não tivesse havido publicidade não teriam 168 

comparecido. Questionou ainda, se o status não alterava automaticamente após a SESAU 169 

apresentar os documentos. Sra. Claudia respondeu que as reuniões anteriores serão anuladas, 170 

a resolução cancelada e haverá outra apresentação da prestação de contas. Sra. Giuliana 171 

respondeu que o recurso foi técnico, e que também não concordava com as reprovações das 172 

contas da Fundação. Considerou que as contas da Fundação estavam aprovadas, mas como 173 

alguns documentos da Secretaria de Saúde - SESAU não foram apresentados em tempo, foram 174 

reprovadas. Que o status não altera automaticamente, pois no Regimento Interno, prevê essa 175 

alteração se houvesse sido aprovado com ressalvas, o que não ocorreu. Sra. Claudia constatou 176 

o quórum e disponibilizou o momento para Votação do “Recurso emitido pela Fundação de 177 

Saúde de São Sebastião – FSPSS e Conselheiro Lucas Faria Campos de Souza”, sendo 178 

efetuada a votação nominalmente com aprovação pela maioria de votos (10x4), conforme 179 

descriminado abaixo:  180 

Paulo Roberto Machado Guimarães: votou pela Aceitação; 181 

Jacqueline Marinho Santos Fernanda: votou pela Aceitação; 182 

Carolina de S. L. Punha: votou pela Aceitação; 183 

Giuliana Zen Petisco Del Porto: votou pela Aceitação; 184 

Claudia Prudente de S. Canhadas: votou pela Rejeição; 185 

Leonel Nulman Szterling: votou pela Aceitação; 186 

Viviane Moura Snodgrass: votou pela Rejeição; 187 

Tayná Cruz Souza de Araujo: votou pela Aceitação; 188 

Ivan Campos de Alvarenga: votou pela Aceitação; 189 

Danila Carvalho de S. Caruzzo: votou pela Aceitação; 190 

Dirceia Arruda de Oliveira: votou pela Aceitação; 191 

Henrique Cardoso Santos: votou pela Rejeição; 192 

Douglas Alberto Braga: votou pela Rejeição; 193 

Lourival Siqueira dos Santos: votou pela Aceitação. 194 

2- Eleição Comissão dos Conselhos Gestores de Unidades de Saúde - CGU'S: Sra. Claudia 195 

disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga, 196 

informou que essa vaga também tem a prerrogativa de pertencer ao segmento Usuários e 197 

Governo. Candidataram-se a conselheira Danila Carvalho de S. Caruzzo (usuário) e a 198 

conselheira Giuliana Zen Petisco Del Porto (governo), sendo aprovadas por unanimidade pela 199 

plenária.  200 

3- Eleição Comissão de Finanças: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação 201 

dos conselheiros interessados em ocupar a vaga, informou que essa vaga também tem a 202 

prerrogativa de pertencer ao segmento Trabalhador. Candidatou-se o conselheiro Ivan Campos 203 
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de Alvarenga. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, lembrou ao conselheiro que a 204 

Comissão de Finanças se reúne uma vez por semana e em período de prestações de contas a 205 

periodicidade aumenta. Sr. Ivan sinalizou ciência. Sendo aprovado por unanimidade pela 206 

plenária. 207 

4- Eleição para Secretaria Executiva: Sra. Claudia disponibilizou o momento para 208 

manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga, informou que essa vaga também 209 

tem a prerrogativa de pertencer ao segmento Usuário. Candidataram-se o conselheiro Lourival 210 

Siqueira dos Santos e virtualmente a conselheira Angela Julia Recchia Thomaz, que se declinou 211 

em função do conselheiro Lourival Siqueira dos Santos, sendo aprovado por unanimidade 212 

pela plenária. 213 

5- Eleição Comissão de Ética: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação dos 214 

conselheiros interessados em ocupar a vaga, informou que essa vaga também tem a 215 

prerrogativa de pertencer ao segmento Usuário. Candidatou-se a conselheira Danila Carvalho de 216 

S. Caruzzo, sendo aprovada por unanimidade pela plenária. 217 

6- Eleição da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Sra. Claudia 218 

disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga, 219 

informou que essa vaga também tem a prerrogativa de pertencer ao segmento Governo. Não 220 

houve interesse de participação para preenchimento da vaga, sendo sugerido que a 221 

indicação do Governo ficasse para a próxima ordinária, considerando que a referida indicação 222 

requer um representante mais técnico.  223 

7- Ciência do Desligamento da Servidora Ana Maria do Conselho: Sra. Ana Maria, 224 

administrativo do COMUS, deu início a sua apresentação, discorrendo que é funcionária 225 

pública desde 1994, com início no Centro de Saúde (Centro), depois UBS Topolândia (chefia 226 

Enfermeira Adriana), Unidade de Saúde Ocupacional, sob a chefia do Enfermeiro Antonio Alves, 227 

seu querido e eterno chefe e atual amigo. Disse que em 2008 recebeu um convite do Dr. Antonio 228 

Nisoli para assumir a parte administrativa do COMUS e quando do convite disse nem sabia o 229 

que significava um Conselho de Saúde. E a partir daí tudo mudou em sua vida, reuniões diárias, 230 

semanais, mensais, conferências Municipais, Estaduais e Nacionais. Em decorrência dessa 231 

dinâmica, disse que trabalhar no COMUS foi uma escola, um rico aprendizado para tudo aquilo 232 

que atualmente entende por políticas públicas de saúde, bem como a percepção do seu papel 233 

como cidadã. Confessou que sua vontade era de desistir depois de ter participado da primeira 234 

reunião do COMUS, “Pensou! Coisa para doido”. Porém resolveu aceitar o desafio de trabalhar 235 

no COMUS, pois sempre pode contar com a segurança oferecida pelo Dr. Antonio Nisoli, 236 

presidente do COMUS na época. Disse que ele sempre dizia que estaria ao seu lado! Além do 237 

apoio integral do funcionário André Fontes, funcionário responsável pelo Fundo Municipal, na 238 

época e que também foi muito importante na sua vida profissional dentro do Conselho, pois seu 239 

jeito exigente e detalhista sempre pontuava a importância de fazer tudo correto, pois afinal se 240 

tratava de um Conselho de Saúde e tudo tinha que estar perfeitamente documentado. Disse que 241 

aceitou o desafio e se tornou uma fiel guardiã e admiradora do Conselho! Gradativamente foi 242 

conquistando o seu espaço e respeito dos conselheiros.  Afirmou que implantou um sistema de 243 

trabalho que facilitasse a sua vida e a vida de todos os conselheiros e da Secretaria de Saúde. 244 

Salientou que se apaixonou pelo trabalho desenvolvido! Disse que atualmente está prestes a se 245 

aposentar e então fez questão de anunciar o seu pedido de desligamento desse honrado 246 

Conselho em plenária, com direito a um item de pauta. Disse que pretende se desligar com 247 

tempo hábil, objetivando subsidiar a nova pessoa que conduzirá os trabalhos de agora em diante 248 

e também para que consiga se desapegar mais fácil. Em seguida, salientou a questão da 249 

postura, salientou que cuidou do Conselho com muita responsabilidade e amor, cuidando dos 250 

documentos, dos bens móveis, da estrutura, do sigilo, da reputação e, principalmente da 251 
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imparcialidade. Teceu agradecimentos para a Secretaria de Saúde por meio do Departamento 252 

de Administração, que sempre concedeu toda a estrutura necessária para realização dos 253 

trabalhos do COMUS, disse que tem certeza que mesmo diante das dificuldades, eles sempre 254 

priorizaram as necessidades do Conselho. Agradeceu também ao Fundo Municipal de Saúde 255 

pela parceria de anos, pois somente com a troca de conhecimento foi possível sustentar a 256 

integração entre Secretaria de Saúde – SESAU e Conselho de Saúde – COMUS. Teceu 257 

agradecimentos também aos conselheiros que passaram pelo COMUS e deixaram sua marca 258 

registrada, sendo estes os que participaram, principalmente da Comissão de Finanças, sendo 259 

estes: Carlos Aymar (em memória), Douglas Delaguardia, Tania Sarak (em memória), Clausius 260 

(Em memória), Vicente (Em memória) Dirceia, Ana Soares, Silvia Basynski, Célia Pinto (tríade, 261 

essas três batiam forte na época, mas sempre estavam em harmonia com o Secretário e 262 

Saúde), Gilbertinho, Daniel Galani, Magiolino, Viviane Moura, Giuli, Lila, Claudia, Moisés, 263 

Mônico, Paulo Henrique, Henrique. Deu ênfase para o trabalho da conselheira Angela que 264 

sustentou o CGU’S de Juquehy por muitos anos de forma atuante. Aproveitou para abrir um 265 

parêntese sobre a formação dos CGU’S – pois disse que este quando atuante facilitará a vida de 266 

muitos gestores de unidades, pois ele é um braço forte e quando atuante que ajuda a desafogar 267 

a demanda de solicitações, reclamações por parte dos usuários, pois estas são divididas com os 268 

CGU’s e COMUS em parceria. Quanto aos demais conselheiros também agradeceu, pois apesar 269 

da pouca convivência tem um carinho especial. Em seguida efetuou agradecimento individual a 270 

cada conselheiro atual do COMUS. Teceu agradecimentos ao Senhor Bruno César e Marcela 271 

Prates, disse que apesar de não estarem mais na SESAU, teve ótimo relacionamento pessoal e 272 

profissional, disse foram especiais. Teceu agradecimentos aos Secretários de Saúde que teve 273 

oportunidade de trabalhar, sendo estes: Dra. Claudia, Dr. Aldo, Dr. Guilherme, Urandy, Antonio 274 

Nisoli, Dr. Marcos, Carlinhos, Henrique Simões e atual Secretária Ana Soares. Teceu 275 

agradecimentos ao Senhor Rogério, Tecnologia da Informática da Secretaria de Educação – 276 

SEDUC que sempre gentilmente socorreu o COMUS. Na sequência, teceu agradecimentos aos 277 

presidentes do COMUS, sendo estes: Dr. Antonio (como seu mestre) ressaltou que este 278 

secretário foi presidente do COMUS durante muitos anos, sendo representante do Segmento 279 

Governo, com votação pela maioria de votos da plenária, Márcia Guimarães, Ana Soares, Isabel 280 

e atual presidente Claudia. Agradeceu também as pessoas que trabalharam com ela, sendo 281 

estas: Denise, Mirane (Fundação de Saúde) e atualmente a Téri que ficou com ela por mais 282 

tempo e que realmente aguentou o rojão! Agradeceu a todas de maneira especial. Em seguida 283 

fez argumentações sobre o que o COMUS não é, disse que ele não é palco político, palco 284 

religioso, palco eleitoral e muito menos lugar para interesses pessoais. Destacou, sob sua ótica, 285 

o real papel do COMUS, afirmou que ele é um colegiado composto por voluntários, totalmente 286 

voltados para os interesses coletivos, com objetivos relacionados à melhoria saúde do município. 287 

Um Conselho com caráter fiscalizador, deliberativo, consultivo, orientador, porém com um olhar 288 

voltado e disposto a caminhar junto com a administração, ocupando o seu lugar de parceiro 289 

corresponsável. Um conselho que, caso conseguisse colocar suas demandas espontâneas 290 

deveria fiscalizar a qualidade dos serviços prestados, ouvir a população quanto a sua satisfação 291 

em relação aos serviços oferecidos. Um conselho atuante que analisa as contas, aponta indícios 292 

de inconformidades, que solicita esclarecimentos, porém sem emanar poder de punição, pois 293 

temos órgãos competentes para isso. Um Conselho que caminha junto com a gestão, auxiliando, 294 

efetuando recomendações, orientações e encaminhamentos quando necessário, porém dentro 295 

de uma dinâmica de RELACIONAMENTOS. Fez citação de legislação específica do Ministério 296 

da Saúde para apoio ao trabalho desenvolvido pelas secretárias executivas dos Conselhos de 297 

Saúde, sendo estas, Resolução nº 407/20118 – CNS, artigos 44 e 45, Resolução nº 02/2014 – 298 
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CES, artigos 49 e 50 e Cartilha de Orientações.  E seguida, sugeriu alterar o Regimento Interno 299 

com a devida nomenclatura, de Secretaria Executiva para Mesa Diretora. Apresentou a nova 300 

funcionária do COMUS, Sra. Renata, funcionária efetiva e disse desejar que, primeiramente, 301 

goste do trabalho a ser desenvolvido pelo conselho e disse que fez jus a toda confiança a ela 302 

depositada e que sairá de cabeça erguida de que a neutralidade foi o melhor caminho e que 303 

sempre teve um lado sim, o lado do bem, o lado do bom desenvolvimento do seu trabalho para 304 

com o outro!! Salientou que estará sempre à disposição do COMUS durante todos os meses até 305 

a sua aposentadoria! Por último, agradeceu e afirmou que o sentimento de Gratidão é o que 306 

permeia o seu coração. Agradeceu a todos pela convivência! Salientou que sempre trabalhou 307 

com afinco para todos os prefeitos e que sempre se sentiu uma peça importante desta 308 

engrenagem chamada Serviço Público e que tem muito orgulho de ser funcionária pública, pois 309 

sempre concebeu o fato de servir e servir  bem a população! 310 

8- Assuntos Gerais.  311 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que 312 

será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros presentes 313 

(Presencialmente e online). Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por 314 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  315 

São Sebastião, 12 de Janeiro de 2021.  316 
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