
 
 

 
Ata da 267ª Reunião Ordinária do COMUS     09/02/2021                                Página 1 de 6 

 

ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 09 de fevereiro de 2021. Início às 15h e 10 minutos em 2ª chamada e término às 16 3 

horas e 47 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente, Sra. Claudia Prudente abriu inscrição para questionamentos 5 

até as 15hs e 20 minutos. Submeteu a votação as seguintes atas: 266ª (Ducentésima 6 

Sexagésima Sexta) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 12/01/2021, 166ª (Centésima 7 

Sexagésima Sexta) e 167ª (Centésima Sexagésima Sétima) Reunião Extraordinária realizadas 8 

no dia 26/01/2021, aprovadas pela maioria de votos e uma abstenção. Sr. Arthur disse se 9 

abster do voto de aprovação das atas por não ter participado das reuniões em questão. 10 
DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  11 
Ofícios Expedidos: Of. 001/2021 COMUS – a SESAU – Solicitação de listagem atualizada dos funcionários 12 
nomeados/comissionados. Of. 002/2021 COMUS – a AMESSI – Informando a não representatividade da Instituição no 13 
Conselho. Of. 003/2021 COMUS – a Responsáveis pelas Instituições – Solicitação de verificação de vínculo 14 
empregatício do conselheiro no seguimento “usuário”. Of. 004/2021 COMUS – a UNIBAIRROS – Solicitação de 15 
indicação de novo representante. Of. 05/2021 COMUS – a SESAU – Solicitação de resmas de folha sulfite. Of. 16 
06/2021 COMUS – a GAB PREFEITO – Solicitando alteração na composição do COMUS. Of. 007/2021 COMUS – 17 
AMESSI – Reiteração do OF 002/2021 COMUS. Of. 008/2021 COMUS – SESAU – Solicitação de esclarecimentos 18 
acerca da situação do Dr. Paulo Guimarães. Of. 009/2021 COMUS – GAB WT – Resposta do Oficio 002/2021 GAB 19 
WT. Of. 010/2021 COMUS – HCSS – Solicitação de Informações MP Processo Digital 1000258-46.2021.8.26.0587. 20 
Of. 011/2021 COMUS – HCSS – Solicitação de documentos MP Processo Digital 1000258-46.2021.8.26.0587. Of. 21 
012/2021 COMUS – GAB PREFEITO – Solicitando alteração na composição do COMUS. Of. 013/2021 COMUS – TJ 22 
2ªvara – Resposta a decisão judicial Processo Digital 1000258-46.2021.8.26.0587, Of. 014/2021 – COMUS – a 23 
SESAU – reiteração ofício 178/2020 – COMUS – sobre sítio eletrônico da PMSS COVID-19, Of. 015/2021 – COMUS – 24 
a SESAUA – reiteração oficio COMUS 255/2020 – sobre metas RAG 2019, Of. 016/2021 – COMUS – a SESAU – 25 
sobre reiteração ofício 262/2020 – COMUS- sobre relatório obras unidades de saúde, 017/2021- COMUS – a SESAU 26 
– reiteração ofício 264/2020 COMUS – COMUS – sobre territorialização região Canto do Mar, Enseada I e II, Of. 27 
018/2021 – COMUS – complementação do ofício 219/2020 – COMUS – sobre portaria de cessão de Willians Alves 28 
Sant’ana, Of. 020/2021 – COMUS – a SESAU – encaminhamento denúncia Roseli F. Cirino – suspensão transporte 29 
para o AME. Ofícios Recebidos: Of. 002/2021 – GAB/WT – Questionamentos a respeito da anulação da votação que 30 
reprovou as contas da saúde em São Sebastião. Of. 06/2021/SESAU – Solicitação de Reunião Extraordinária para 31 
Prestação de Contas da Secretaria de Saúde referente ao 3

o
 quadrimestre de 2020. Of. 13/2021/SESAU – Solicitação 32 

de Reunião Extraordinária para nova apresentação de prestação de contas do 2
o
 quadrimestre de 2020. Of.030/2021 33 

– FSPSS – Dadm – Resposta ao Ofício nº137/2019 COMUS. Of. s/n AMESSI datado de 22 de janeiro de 2021 – 34 
Resposta ao Of. 02/2021 COMUS. Of. 20/2021 SESAU – Alteração de composição de membros. Of. 35 
29/2021/SESAU/GS – Solicitando reunião extraordinária para apresentação de contas da Secretaria de Saúde, 36 
referente ao 2º quadrimestre de 2020. Of. 001/2021 – UNIBAIRROS – Resposta ao Of. 0004/2021 COMUS. 37 
Atendimento 3937388 Ouvidoria SUS – Denuncia do Sr. José Irineu de Souza, referente a falta de medicamento 38 
para diabetes. Of. 007/2021 ADM – HCSS – resposta ao Oficio 010/2021 COMUS. Of. 008/2021 ADM – HCSS – 39 
resposta ao Oficio 011/2021 COMUS., Of. 007/2020 – DIR-OAB – indicação de Arthur de Matos Beolchi em 40 
substituição a Henrique Cardoso dos Santos. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 41 
14/01/2021 – Extratos Bancários competência Dezembro 2020. Datada 28/21/2021 Prestação de contas HCSS 42 
competência Dezembro de 2020. Datada 28/21/2021 Prestação de contas HCSS – covid 19 competência Dezembro 43 
de 2020. Datada 28/21/2021 Prestação de contas FSPSS competência Dezembro de 2020. Resoluções: 001/2021 – 44 
COMUS – Aprovação de recursos emitidos pela FSPSS e Conselheiro Lucas. 002/2021 – COMUS – Inclusão das 45 
conselheiras Guiliana e Danila na CGU.  003/2021 – COMUS – Inclusão do conselheiro Ivan no COFIN. 004/2021 – 46 
COMUS – Inclusão do conselheiro Ivan na Secretaria Executiva. 005/2021 – COMUS – Inclusão de Giuliana e Ângela 47 
na Secretaria Executiva. 006/2021 – COMUS – Nomeação de Giuliana como Vice-presidente. 007/2021 – COMUS – 48 
Aprovação de prestação de contas do convenio 1309/2019. 008/2021 – COMUS – Aprovação de prestação de contas 49 
do convenio 1375/2018. 009/2021 – COMUS – Aprovação de prestação de contas do convenio 248/2018. E-mails 50 
recebidos: Desligamento do COFIN da Conselheira Danila. Denúncia de assédio moral do funcionário Rogério 51 
Sampaio. Denúncia encaminhada pelo MP do Sr. Helton de Matos Romano. Solicitação do Sr. Helton M. Romano com 52 
relação ausência de publicação de documentos oficiais e falta de cumprimento da lei de acesso à informação pela 53 
FSPSS. Solicitação para se voluntariar ao COMUS como usuário do Sr. Celso Aparecido. 54 

Sra. Cláudia apresentou os novos conselheiros, Sr. Arthur de Matos Beolchi, representante da 55 

OAB, Sr. Mônico Silva Santos, representante da UNIBAIRROS, Sra. Maria Ângela Laurito de 56 

Moraes e Sra. Laysa Christina Pires do Nascimento, ambas representantes da Secretaria de 57 

Saúde da Secretaria de Saúde. Em seguida colocou a proposta de pauta sugerida pela 58 
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Secretaria Executiva em votação, sendo assim efetuada a leitura dos referidos itens: 59 

ORDEM DO DIA:  60 

1- Eleição para Comissão de Ética, segmento usuários em substituição ao conselheiro 61 

Henrique Cardoso e Ciência da desnecessidade de à eleição da Comissão de Ética 62 

ocorrida na Ordinária no 266 (não foi emitida a resolução e eleita); 63 

2- Eleição para Conselho Curador, segmento usuário, em substituição ao conselheiro Sr. 64 

Lourival e em substituição ao conselheiro Henrique Cardoso – segmento usuários; 65 

3 – Eleição para COFIN, 2 seguimentos usuários, em substituição a conselheira Danila e 66 

em conselheiro Henrique Cardos; 67 

4 – Eleição para Comissão do Plano Municipal, segmento Governo; 68 

5 – Eleição para Comissão de Revisão do Regimento Interno, em substituição ao 69 

conselheiro Paulo Guimarães – segmento governo e em conselheiro Henrique Cardoso – 70 

segmento usuários; 71 

6 – Eleição para Conselho Fiscal, em substituição a Fernanda Moura; 72 

7 – Oficio 002/2021 – GAB/WT – Questionamentos a respeito da anulação da votação que 73 

reprovou as contas da saúde em São Sebastião (resposta do COMUS) por meio do ofício 74 

009/2021 – COMUS; 75 

8- Ciência da Decisão do Ministério Público - Processo 1000258-46.2021.8.26.0587 - ordem 76 

nº 2021/000104 - sobre Hospital de Clínicas de São e Tutela Cautelar pela Defensoria 77 

Pública - Hospital de Clínicas de São Sebastião; 78 

9 – Eleição Secretaria Executiva em conselheiro Henrique Cardoso – 1º Secretário – 79 

segmento usuário; 80 

10- Assuntos Gerais.  81 

Pauta submetida à votação, aprovada, por unanimidade pela plenária. Em seguida, fez a 82 

constatação de credenciamento, não havendo, passou-se a ordem do dia. 83 

1- Eleição para Comissão de Ética, segmento usuários em substituição ao conselheiro 84 

Henrique Cardoso e Ciência da desnecessidade de à eleição da Comissão de Ética 85 

ocorrida na Ordinária no 266 (não foi emitida a resolução). Sra. Claudia disse que em 86 

decorrência do equivoco ocorrido na plenária anterior, na qual foi efetuada eleição sem 87 

necessidade para a Comissão de Ética, segmento usuário, propôs a conselheira Danila que 88 

continuasse na referida Comissão, em substituição ao ex conselheiro Henrique. Sra. Ana, 89 

administrativo do COMUS, informou que a Sra. Danila retirou sua candidatura, pelo chat da live. 90 

Sr. Arthur disse que a diretoria da OAB pretende dar continuidade aos trabalhos do Sr. 91 

Henrique, e que teria interesse de assumir as Comissões que eram ocupadas pelo Sr. Henrique, 92 

principalmente a Comissão de Finanças, Regimento Interno e Secretaria Executiva. Sra. 93 

Claudia informou que o Sr. Arthur poderia ficar a vontade para se candidatar. Em seguida, Sr. 94 

Arthur se candidatou, segmento usuário, sendo aprovado por unanimidade pela plenária. 95 

2- Eleição para Conselho Curador, segmento usuário, em substituição ao conselheiro Sr. 96 

Lourival e em substituição ao conselheiro Henrique Cardoso – segmento usuários: Sra. 97 

Claudia disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar 98 

a vaga, informou que essa vaga tem a prerrogativa de titular e suplente. Candidatou-se o 99 

conselheiro Sr. Arthur de Matos Beolchi, segmento usuário, como suplente, sendo aprovada 100 

por unanimidade pela plenária. Sra. Claudia informou que haverá reunião na próxima semana 101 

e que existe a necessidade de que a vaga de titular, no segmento usuário, seja ocupada. 102 

3- Eleição para Comissão de Finanças – COFIN – 2 (duas) vagas no segmento usuários, 103 

em substituição a conselheira Danila e conselheiro Henrique Cardoso: Sra. Claudia 104 

disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar as vagas. 105 

Candidataram-se os conselheiros Sr. Arthur de Matos Beolchi e Sr. Miguel Borges de Campos 106 

Filho, ambos do segmento usuário, sendo aprovada por unanimidade pela plenária. 107 

4 – Eleição para Comissão do Plano Municipal, segmento Governo: Sra. Claudia 108 
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disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros interessados em ocupar a vaga. 109 

Candidatou-se a conselheira Maria Angela Laurito de Moraes, sendo aprovada por 110 

unanimidade pela plenária. 111 

5- Eleição para Comissão de Revisão do Regimento Interno, em substituição ao 112 

conselheiro Paulo Guimarães – segmento governo e em conselheiro Henrique Cardoso – 113 

segmento usuários: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação dos 114 

conselheiros interessados em ocupar as vagas. Candidataram-se os conselheiros Sr. Arthur de 115 

Matos Beolchi – segmento usuário e Sra. Giuliana Zen Petisco Del Porto – segmento governo, 116 

sendo aprovada por unanimidade pela plenária. 117 

6- Eleição para Conselho Fiscal, em substituição a Fernanda Moura, como suplente: Sra. 118 

Claudia informou que para ocupar esta vaga, o conselheiro precisa preencher alguns requisitos 119 

técnicos, sendo estes: “ter com curso superior ou experiência em instituição financeira 120 

recentemente por no mínimo 3 anos”. Disponibilizou o momento para manifestação dos 121 

conselheiros interessados em ocupar a vaga. Candidatou-se a conselheira Sra. Laysa Christina 122 

Pires do Nascimento, segmento governo, como suplente, sendo aprovada por unanimidade 123 

pela plenária.  124 

7- Eleição Secretaria Executiva em conselheiro Henrique Cardoso – 1º Secretário – 125 

segmento usuário: Sra. Claudia disponibilizou o momento para manifestação dos conselheiros 126 

interessados em ocupar as vagas. Candidatou-se o conselheiro Sr. Arthur de Matos Beolchi, 127 

segmento usuário, sendo aprovada por unanimidade pela plenária. 128 

8- Assuntos Gerais: Sra. Claudia solicitou aos membros do Conselho Curador que nas 129 

próximas reuniões ordinárias entreguem um relatório a plenária com resumo de sua participação 130 

às reuniões. Perguntou se o Conselho Curador tinha algum grupo de whatsapp. Sra. Giuliana 131 

disse que não, mas conversavam por e-mail. Sra. Claudia solicitou também ao Conselho Fiscal 132 

que seja apresentado relatórios nas Reuniões Ordinárias, sobre o que foi deliberado, constando 133 

suas aprovações/reprovações e suas justificativas. Apontou a necessidade de treinamento 134 

urgente de Tecnologia da Informática - TI. Disse que a Secretaria de Saúde disponibilizou o Sr. 135 

Daniel para auxiliar nas Reuniões do COMUS, as quais necessitem de utilização de mídias 136 

(lives). Explicou a necessidade de uma linha de transmissão paga, google meet e a importância 137 

de manter as reuniões gravadas. Sra. Ana, administrativo do COMUS, agradeceu o Sr. Daniel 138 

que se ofereceu a auxiliar a transmissão da reunião, pois é estagiário e estava excedendo seu 139 

horário trabalho apenas para auxiliar as necessidades do COMUS. Agradeceu ainda ao Sr. 140 

Rogério (Secretaria de Educação) e Jerfesson e Anderson (TI da Prefeitura) que vieram 141 

assessorar o COMUS. Sra. Claudia disse que a Sra. Ana Maria, administrativo COMUS, 142 

informou que estaria encontrando dificuldade para colher as assinaturas das atas. E que após 143 

aprovada a ata, de qualquer comissão, reunião presencial ou online, os conselheiros deveriam 144 

comparecer ao COMUS na semana subsequente para assinar. Informou que somente na última 145 

quinta-feira conseguiram atualizar o site com as atas de dezembro. Disse que não pode haver 146 

atraso na atualização do site. Em seguida, Sra. Claudia concedeu a palavra a Sra. Ana Soares, 147 

Secretária de Saúde. Sra. Ana Soares, participando on line se identificou, agradeceu e deu 148 

boas-vindas aos conselheiros. Informou que a vacinação está seguindo normas do Governo do 149 

Estado, onde foi solicitado que fossem vacinados primeiramente os indígenas, os profissionais 150 

da linha de frente da saúde e demais profissionais de saúde, e todo e qualquer funcionário da 151 

rede, desde que seja comprovado que estão na ativa. Disse que na presente data iniciariam a 152 

vacinação em idosos a partir de 90 anos, que seria feita, em sua grande parte, na casa dos 153 

idosos através da Fundação de Saúde Pública, pelas unidades de saúde. Sempre seguindo os 154 

critérios e normas do Governo do Estado. Afirmou que todos os profissionais de saúde que 155 

quiseram ser vacinados foram vacinados. Sra. Claudia informou o desligamento oficial do Sr. 156 

Lucas Campos do quadro de conselheiros do COMUS e que a AMESSI já foi noticiada, e que 157 

estão aguardando prazo para nova indicação ou desligamento da entidade. Sra. Ana, 158 
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administrativo do COMUS, leu questionamento feito pelo chat sobre a vacinação e faixa etária da 159 

Sra. Dirceia. Sra. Ana, Secretária de saúde, informou que estão respeitando as determinações 160 

que chegam para Secretaria de Saúde pelo GVE, Vigilância Epidemiológica do Estado de São 161 

Paulo. Disse que tem o vacinódromo, e que começarão a constar o nome das pessoas que 162 

foram vacinadas. Sra. Claudia disse que existe data certa para os respectivos grupos, e que 163 

isso é rígido, e que caso haja dúvidas de como está sendo feito, o usuário deve ir à Secretaria, 164 

sanar as dúvidas. Disse que existem situações em que as pessoas não sabem do 165 

funcionamento correto e quando tiverem dúvidas, poderão sanear junto à Secretaria de Saúde 166 

ou até mesmo denunciar, porque tudo está sendo vistoriado. Disse quem furar fila será indiciado. 167 

Sra. Ana Soares, Secretária de saúde, afirmou que no município não foi registrado nenhum 168 

caso de usuários querendo furar vila para vacinação. Disse que duas funcionárias da saúde, 169 

postaram fotos da vacinação, o que causou problemas, pois a população criticou achando que 170 

estavam cortando fila da vacinação, contudo eram funcionárias ativas da saúde. Reiterou que 171 

estão seguindo as regras do Governo do Estado e que quase todos os dias se recebem uma 172 

relação do GVE, que está tudo em ordem. Disse que foi disponibilizado link com site da 173 

Prefeitura “Vacine já” para inscrição, e que vai constar no vacinódromo o nome de todas as 174 

pessoas já vacinadas. Sra. Fernanda Paluri, Diretora da Vigilância em Saúde disse que será 175 

encaminhado ao Ministério Publico a relação de todos os vacinados, para depois serem 176 

inseridos no site. 177 

7 – Oficio 002/2021 – GAB/WT – Questionamentos a respeito da anulação da votação que 178 

reprovou as contas da saúde em São Sebastião (resposta do COMUS) por meio do ofício 179 

009/2021 – COMUS: Sra. Claudia efetuou a leitura do referido ofício, bem como a resposta 180 

emitida ao vereador Wagner Teixeira pelo COMUS. Sr. Douglas sugeriu ao administrativo do 181 

COMUS, que quando recebesse questionamentos, fossem encaminhados por e-mail para os 182 

conselheiros pudessem ler as indagações quanto às respostas, pois a leitura de documentos, 183 

virtualmente, ficava cansativa. Sra. Claudia concordou com o Sr. Douglas. Sra. Giuliana 184 

concordou com o Sr. Douglas, contudo disse que existem assuntos sérios, delicados e 185 

polêmicos, sugeriu encaminhar esse assunto para análise da Secretaria Executiva, onde 186 

encontrariam melhor solução. Solicitou, ainda, que os conselheiros encaminhem sugestões para 187 

sanar essa questão, sem que fossem geradas polêmicas. Disse que o COMUS é apolítico, e que 188 

se a resposta de um ofício passar da tecnicidade para a politicagem pode gerar instabilidade 189 

desnecessária no COMUS. Sra. Claudia informou que todos os documentos estão disponíveis 190 

na sala do COMUS e que acredita ser bem mais ético, o conselheiro ir fazer a leitura de 191 

documentos e atas diretamente na sede do COMUS. Disse ainda que o conselheiro pode 192 

participar das Reuniões da Secretaria Executiva, com direito a voz, contudo não terá direito a 193 

voto. Reiterou que acredita não ser ético disponibilizar alguns documentos por e-mail. Disse que 194 

em relação ao oficio do Sr. Wagner Teixeira, não viu muita gravidade no que foi perguntado, 195 

somente pediu esclarecimento do que aconteceu e foi respondido o que foi solicitado. Acredita 196 

que os questionamentos são apenas para ciência dos fatos. Sr. Douglas disse que por ser 197 

conselheiro gostaria de ser informado, e que havia tomado ciência da pauta na presente data. 198 

Sra. Claudia informou que a pauta foi encaminhada aos conselheiros há uma semana, e que os 199 

dados da pauta estão publicados no site da prefeitura e COMUS. Sr. Douglas disse acreditar 200 

não haver óbice em encaminhar documentos aos conselheiros. 201 

8- Ciência da Decisão do Ministério Público - Processo 1000258-46.2021.8.26.0587 - ordem 202 

nº 2021/000104 - sobre Hospital de Clínicas de São e Tutela Cautelar pela Defensoria 203 

Pública - Hospital de Clínicas de São Sebastião: Sra. Claudia disse que tomou conhecimento 204 

sobre o assunto pela mídia digital. Informou que o COMUS recebeu um Oficio do Dr. Guilherme, 205 

juiz de direito, solicitando relatório sobre os fatos, que foi encaminhado pelo COMUS Oficio ao 206 

Hospital de Clinicas solicitando informações, e encaminhado Oficio em resposta ao Tribunal 207 

solicitando prazo para emissão de Relatório. Informou que a cópia do processo que o COMUS 208 
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tem, foi encaminhada pelo conselheiro Henrique. Salientou que até o momento o COMUS só foi 209 

oficiado para encaminhar Relatório sobre o assunto. Solicitou que os conselheiros hajam com 210 

imparcialidade, pois o COMUS é um órgão fiscalizador e não julgador, e que encaminhem todas 211 

as denúncias que tiverem conhecimento. Sr. Miguel disse que só ficou sabendo desse assunto 212 

através da mídia e ficou estarrecido. Informou que gostaria de saber quando essas usinas foram 213 

instaladas, e quem instalou tem anotação de responsabilidade técnica, desde o período em 214 

questão até o período atual. E também perguntou se houve manutenção e se essas 215 

manutenções foram feitas por pessoas com anotações de responsabilidade técnicas, ou seja, 216 

engenheiros. Disse acreditar que essas informações devem ser encaminhadas a autoridade para 217 

investigação, e que cabe a Prefeitura e Secretaria de Saúde esclarecer ao COMUS todas essas 218 

dúvidas. Sra. Claudia informou que essas informações estão sendo investigadas pela Polícia 219 

Civil, Ministério Público e a Defensoria Pública. Disse acreditar que todo esse questionamento foi 220 

feito pela Defensoria à Prefeitura, pois o processo já está instaurado. Disse que neste caso o 221 

COMUS passou a ser colaborador, respondendo os questionamentos e solicitações da Policia 222 

Civil, do Ministério Público e Defensoria. Disse que esse processo não será encaminhado por e-223 

mail aos conselheiros, mas que todos os documentos estão disponíveis no COMUS. Sr. 224 

Douglas concordou com o Sr. Miguel. Disse que ficou sabendo da situação via mídias sociais. 225 

Sugeriu organizar uma comissão para encaminhar resposta a contento sobre o solicitado para o 226 

juiz. Sr. Arthur disse que o COMUS não pode ter conhecimento dos fatos tão somente pelas 227 

mídias sociais, que como advogado tem acesso a processos, e que quando saírem esse tipo de 228 

informações na mídia se comprometeu a checar junto ao poder judiciário e encaminhar cópia da 229 

peça inicial da defensoria e do Ministério Público para que os conselheiros possam estar cientes 230 

do que realmente está acontecendo, não apenas pela boca de terceiros. Solicitou um meio de 231 

comunicação para poder encaminhar essas informações, disse que por serem informações 232 

públicas podem-se usar e-mails e/ou whatsapp. Disse entender que seria importante que todos 233 

os conselheiros já estivessem cientes dos fatos antes das reuniões, pois é uma denúncia muito 234 

grave, pelo o que já observou no processo a vigilância sanitária já se manifestou. As 235 

informações na denuncia são graves, e como Conselho sério, não podemos só basear nas 236 

informações das mídias sociais e evitar os aspectos surpresas. Sra. Claudia agradeceu ao Sr. 237 

Arthur pela iniciativa. Informou que o Sr. Henrique, ex conselheiro, quem havia encaminhado a 238 

peça inicial, pois até aquele momento não era de conhecimento do COMUS. Disse que a partir 239 

da leitura foi observado que seriam cobrados do COMUS algumas posturas futuramente. 240 

Reiterou a necessidade de conselheiros técnicos tanto na Secretaria Executiva quanto no 241 

Conselho Financeiro. Sr. Arthur solicitou o e-mail para encaminhar os documentos que não 242 

sejam sigilosos. Sra. Claudia disse que observou que parte desse processo é sigiloso, e que Sr. 243 

Arthur e Sra. Giuliana possam fazer uma filtrada no que pode ou não ser encaminhado. Solicitou 244 

que Sr. Arthur compareça na sala do COMUS para ser orientado sobre e-mails, grupos de 245 

whatsaap. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente 246 

ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros 247 

presentes (Presencialmente e online). Ata elaborada por Renata de Melo Reinig e presidida por 248 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  249 

São Sebastião, 09 de fevereiro de 2021.  250 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 251 

Ana Cristina Rocha Soares  Fernanda Carolina da S. L. Cunha  

Angela Julia Recchia Thomaz  Giuliana Zen Petisco Del Porto  
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