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ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 11 de maio de 2021. Início às 15h e 11 m e 2ª chamada e término às 16 h e 12 m. 3 

A) Iniciada a reunião, a presidente, Sra. Claudia Prudente submeteu a ata da 269ª Reunião 4 

Ordinária do COMUS, realizada no dia 13/04/2021, ata 172ª Reunião Extraordinária, realizada 5 

no dia 20/04/2021, ata 173ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 20/04/2021 e ata 174ª 6 

Reunião Extraordinária, realizada no dia 04/05/2021, sendo aprovadas por unanimidade pela 7 

plenária.  8 

B) DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  9 

OFÍCIOS EXPEDIDOS: Of. 050/2021 – Entidades Seguimento Usuário – Informando dificuldade na 10 

composição das Comissões. Of. 051/2021 – Irmandade Santa Casa Coração de Jesus – Informando 11 

falta de representatividade da Instituição. Of. 052/2021 – FSPSS – Informando desligamento do Sr. Arthur 12 

do COMUS. Of. 053/2021 – DRH – Solicitando listagem de funcionários cedidos a FSPSS. Of. 054/2021 – 13 

FSPSS – Solicitando listagem de funcionários cedidos a FSPSS. Of. 055/2021 – Correções dos 14 

Instrumentos de Gestão. Of. 056/2021 – Entidade Usuários- Solicitando indicação de Conselheiros para 15 

composição das Comissões do COMUS. Of. 057/2021 – HCSS – Solicitando envio de relatórios emitidos 16 

em decorrência da Denuncia da Usina de Oxigênio. Of. 058/2021 – SESAU – Reiterando Oficio 96/2020. 17 

OFÍCIOS RECEBIDOS: Of. 024/2021 – SESAU/DPLAN – Solicitando pauta de Reunião Extraordinária, 18 
para 21/04/2021. Of. 148/2021 – SESAU/GS – Encaminhando Certificado de Licença do Corpo de 19 

Bombeiros das Unidades de Saúde – AVCBs. Of. 0102021 – DGP
1
 – Encaminhando listagem de 20 

funcionários cedidos a FSPSS. Of. 166/2021/SESAU/GS - saneamento de ressalvas do 3ºquadrimestre de 21 

2020. Of. 298/2021 – PRE FSPSS – Resposta do Of. 48/2021 COMUS, referente a atas do Conselho 22 

Fiscal e Conselho Curador. Of. 05/2021 SESAU/ GS – apresentando relatório detalhado do cumprimento 23 

das cláusulas 3ª e 4ª do Contrato de Gestão nº 01/2019. Of. 44/2021 SESAU/DEPPS – Realização de 24 

Reuniões usando App Zoom. Of. 327-A/2021 PRE FSPSS – substituindo Conselheira Giuliana pelo Sr. 25 

Willians Alves Santana. Of. 326/2021 FSPSS – Resposta de relatório de Ressalvas do 3º quadrimestre. 26 

Of. 180/2021 SESAU – encaminhando portarias e currículos atualizados dos servidores e comissionados.  27 

RELAÇÃO DE REMESSAS ENVIADAS PELO FUNDO MUNICICPAL DE SAÚDE: Datada 12/03/2021 – 28 

Extratos Bancários – Banco do Brasil e Caixa Econômica – competência janeiro de 2021. Datada 29 

23/03/2021 – Prestação de contas HCSS, FSPSS – competência de janeiro e fevereiro de 2021. Datada 30 

30/03/2021 – DEPLAN – RAG 2018 rerratificada. Datada 30/03/2021 – DEPLAN – RAG 2019. Datada 31 

30/03/2021 – DEPLAN – RAG 2020. Datada 06/04/2021 – FOPAG - referente a março/2021. Datada 32 

06/04/2021 – Empenhos - referente a março/2021. Datada 08/04/2021 – Extratos Bancários – BB e Caixa 33 

Econômica – competência março de 2021. Datada 19/04/2021 – Prestação de Contas HCSS – 34 

competência Março 2021. Datada 19/04/2021 – Prestação de Contas HCSS – COVID 19  – competência 35 

Março 2021. Datada: 22/04/2021 – Prestação de Contas FSPSS – competência Março 2021. Datada 36 

04/05/2021 – Empenhos - referente a abril de 2021. Datada: 10/05/2021 – Extratos Bancários Bancários – 37 

BB e Caixa Econômica – competência abril. de 2021. Datada: 10/05/2021 – FOPAG – Folha de 38 

Pagamento competência abril de 2021. Datada: 07/05/2021 – Prestação de Contas FSPSS – competência 39 
março de 2021. RESOLUÇÕES: 023/2021 – Inclusão da Sra. Viviane Moura Snodgrass, segmento 40 

usuário, na Secretaria Executiva. 024/2021 – Inclusão da Sra. Viviane Moura Snodgrass, segmento 41 

usuário, na Comissão de Ética. 025/2021 – Inclusão da Sra. Viviane e Sra. Isilda no Grupo de Trabalho 42 

para Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022/2025. 025/2021 – Atualização do Plano Municipal de 43 

Saúde 2018/2021 – Inserção DOMI – Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores, referentes à COVID-19. 44 
026/2021 – Atualização do Plano Municipal de Saúde 2018/2021- Inserção DOMI – Diretrizes, Objetivos, 45 

Metas e Indicadores, referentes à COVID-19. 027/2021 – Atualização da Programação Anual de Saúde – 46 

2020 – Inserção DOMI – Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores, referentes à COVID-19. 028/2021 – 47 

Atualização da Programação Anual de Saúde – 2021 – Inserção DOMI – Diretrizes, Objetivos, Metas e 48 
Indicadores, referentes à COVID-19. 029/2021 – Rerratificação do Relatório Anual de Gestão – RAG – 49 

2018. 030/2021 – Aprovação do Relatório Anual de Gestão 2020. 031/2021 – Eleição e Nomeação de Maria 50 

Angela para Vice Presidente do COMUS. 032/2021 – Intervenção da Secretaria Executiva e Nomeação Claudia e 51 

Willian. E-mails recebidos: DEPAN – arquivos de atualização do Plano Municipal de Saúde, 52 

Programação Anual de Saúde e Relatório Anual da Gestão. Ministério Público de São Paulo – 53 
Recomendação Administrativa. FSPSS – atas do Conselho Curador e Conselho Fiscal. E-mails enviados: 54 



 
 

 
Ata da 270ª Reunião Ordinária do COMUS     11/05/2021                                Página 2 de 5 

 

Policia Civil – Resposta ao Of. Nº0202/2021- EPSJ – Inquérito Policial 01/2021. Conselheiros – 55 
Manifestações do MP referente a Usina de Oxigênio. Outros: Ouvidoria da Saúde - Relatório Mensal 56 

referente Março de 2021. Divisão de Patrimônio – ficha de patrimônio impressora KIOCERA nº 98412. 57 

Conselheira Tayná Cruz S de Araújo – informando afastamento temporário das atribuições do Conselho. 58 

Sra. Claudia Prudente submeteu a proposta de pauta elaborada pela Secretaria 59 

Executiva em votação, aprovada, por unanimidade pela plenária. Em seguida 60 

Informou que as intervenções efetuadas na modalidade on-line deverão passar pela 61 

apreciação da mesa diretora ou técnicos que estiverem apresentando seus itens de 62 

pauta. Cada conselheiro terá direito a 3 minutos de intervenção conforme Regimento 63 

Interno do COMUS. Informou que toda a documentação expedida e recebida fica a 64 

disposição na sede do COMUS para consulta dos conselheiros. Lembrou que ao 65 

constatar alguma inconformidade que não possa ser resolvida no ambiente da 66 

Secretaria da Saúde, o Conselho deve emitir ofício à autoridade competente para que as 67 

providências cabíveis sejam tomadas e que este Conselho é um órgão colegiado com 68 

funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, assim sendo não tem o 69 

poder de decidir e executar qualquer tipo de ação. Informou que depois de remeter 70 

questões aos órgãos competentes, o assunto sai da alçada do COMUS e quaisquer 71 

outros desdobramentos partirão do órgão específico.  72 

ORDEM DO DIA:  73 

1- Eleição da Comissão de Finanças - 2 conselheiros - segmento Usuários; 74 

2- Eleição da Comissão de Revisão dos instrumentos legais do COMUS - 75 

segmento Governo em substituição a Giuliana; 76 

3- Formação da Comissão de Acompanhamento do Tema "Usina de Oxigênio 77 

do Hospital de Clínicas de São Sebastião - 2 conselheiros segmento Usuários, 78 

1 segmento Governo/Prestador e 1 segmento Trabalhador ";  79 

4- Falta de participação dos conselheiros às Comissões do COMUS.  80 

Sra. Claudia fez a constatação de credenciamento para direito de voz, não havendo 81 

manifestação deu continuidade à reunião. Em seguida, passou-se a ordem do dia: 82 

1- Eleição da Comissão de Finanças: Sra. Claudia informou que existem duas vagas 83 

para o segmento Usuários que não foram preenchidas na plenária anterior. Informou que 84 

enviaram um ofício para entidades do COMUS, solicitando intervenção juntamente aos 85 

membros indicados, pois segundo o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde, 86 

datado de 21/02/2014, que versa em seu capitulo 3º, Seção I – Da Organização, artigo 54. 87 

“Todo conselheiro (a) deve participar compulsoriamente de Comissão ou, de livre 88 

vontade, de até duas comissões...” Salientou que existem conselheiros sobrecarregados 89 

que estão participando de até 3 comissões. Explicou que algumas comissões não 90 

demandam se reunir constantemente, que somente a COFIN e a Executiva necessitam de 91 

mais empenho em decorrência da demanda atribuída. Conselheiro Willians considerou 92 

que precisa mudar o artigo do Regimento Interno do COMUS, no artigo especifico referente 93 

às Aprovações das Contas, “Aprovado com ressalvas” que não deverá mais voltar para 94 

pauta, pois considera esta situação absurda. Sra. Claudia disse que essa é uma das 95 

sugestões para alteração no Regimento Interno do COMUS e COFIN. Sra. Dirceia 96 

perguntou se O.A.B não se manifestou para participar da COFIN. Sra. Claudia respondeu 97 

que não e em seguida considerou o fato da Comissão de Finanças não ter preenchido as 98 

vagas necessárias demandará em comunicado ao Conselho Estadual de Saúde e esferas 99 

superiores pertinentes, pois a Comissão de Finanças tem um trabalho extremamente 100 
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relevante dentro das atribuições do Conselho. Concluindo reforçou que a Executiva 101 

assumirá temporariamente os trabalhos da COFIN até que se preencham as vagas no 102 

segmento Usuários. Passando a ter a seguinte composição: Claudia Prudente de 103 

Siqueira Canhadas – Presidente do COMUS e membro da COFIN, Maria Angela Laurito 104 

de Moraes – Vice Presidente do COMUS, Viviane Moura Snodgrass – 1º Secretária da 105 

Secretaria Executiva e Ângela Julia Recchia Thomaz – 2ª Secretária da Secretaria 106 

Executiva e Willians Alves Santana - segmento Governo - membro da COFIN. 107 

Composição aprovada por unanimidade pela plenária. 108 

2- Eleição da Comissão de Revisão dos instrumentos legais do COMUS - 109 

segmento Governo em substituição a Giuliana: Sra. Claudia perguntou a conselheira 110 

Maria Angela se a Secretaria de Saúde poderia indicar algum conselheiro pelo segmento 111 

Governo. Sra. Maria Angela juntamente com o Conselheiro Willians indicaram o 112 

conselheiro Paulo Henrique que se manifestou favorável em participar em substituição 113 

a Giuliana. Em seguida informou que também existe uma vaga a ser substituída em 114 

decorrência do desligamento do Ex-conselheiro Arthur Beolchi, segmento Usuários. Sra. 115 

Claudia explicou a conselheira Alice Braz que a referida reunião não se reúne 116 

constantemente e também tem a possibilidade de análise de documentos prévios que 117 

poderão ser enviados por e-mail e reuniões remotas. Conselheira Alice manifestou 118 

temor em assumir a referida comissão em decorrência do seu deslocamento da Costa 119 

Sul para o Centro. Sra. Ana Maria explicou para conselheira que a referida comissão 120 

não exige uma periodicidade constante e quando do término das revisões, os trabalhos 121 

se encerrarão. Sra. Claudia explicou que a Comissão faz a análise de todas as 122 

sugestões apontadas pelos conselheiros e necessidades apontadas em plenária que 123 

depois de compiladas e formatadas voltarão para apreciação da plenária e assim se 124 

encerram os trabalhos com a homologação dos instrumentos. Lembrou também que 125 

existe uma minuta da lei do COMUS com sugestões pelo jurídico da Prefeitura. 126 

Salientou que a vinda da Conselheira Alice será de grande valia para a Comissão. Em 127 

seguida, Conselheira Alice se candidatou, sendo aprovada por unanimidade e a 128 

comissão passou a ter a seguinte composição: Claudia Prudente – segmento 129 

Trabalhador, Alice Braz – segmento Usuários, Viviane Moura – segmento Usuários e 130 

Paulo Henrique – segmento Governo. 131 

3- Formação da Comissão de Acompanhamento do Tema "Usina de Oxigênio do 132 

Hospital de Clínicas de São Sebastião: Sra. Claudia informou que esta Comissão 133 

precisa ser paritária, sendo 2 conselheiros segmento Usuários, 1 segmento 134 

Governo/Prestador e 1 segmento Trabalhador.  Em seguida, manifestou-se interessada 135 

em participar da referida comissão. Explicou que esta comissão terá caráter fixo e se 136 

reunirá de 15 em 15 dias juntamente com a equipe técnica do Hospital. Informou que na 137 

primeira reunião elaborarão o calendário de visitas técnicas, sendo possível a 138 

contratação de assessoria técnica externa, caso necessário. Sra. Claudia sugeriu que 139 

os membros que se candidatassem para participar da referida Comissão não fossem 140 

funcionários do Hospital, objetivando evitar o conflito de interesses. Esclareceu à 141 

plenária que a formação desta comissão atende a uma determinação do Ministério 142 

Público e caso não seja formada, informará os órgãos competentes. Em seguida 143 

perguntou ao conselheiro Ivan se haveria interesse em participar, considerando ter 144 

manifestado interesse em reunião anterior. Conselheiro Ivan respondeu que sim. 145 

Conselheira Jacqueline argumentou que com relação ao conflitos de interesses, 146 



 
 

 
Ata da 270ª Reunião Ordinária do COMUS     11/05/2021                                Página 4 de 5 

 

independente da pessoa física, acredita que quem já fez parte do quadro entra no 147 

mesmo sentido da sugestão da conselheira Claudia em evitar que funcionário atual faça 148 

parte da Comissão. Sra. Claudia explicou que a questão do conselheiro ter sido 149 

funcionário não se enquadra nesta situação, pois como já havia explicado anteriormente, 150 

que o conselheiro foi indicado para o COMUS pela entidade que representa o segmento 151 

Trabalhador no Conselho e que sua participação no COMUS não está atrelada a sua 152 

condição de funcionário do Hospital. Salientou que sempre tratou o Ivan como 153 

conselheiro e não como atual ou ex-funcionário do Hospital. Sugeriu que se tiver algo 154 

pontual com relação a participação do Conselheiro Ivan que fosse direta em suas 155 

argumentações e enviasse um ofício ao COMUS. Disse que a boa fé se presume, mas a 156 

má fé tem que ser provada. Com relação ao Doutor Leonel, disse que ele trabalha no 157 

Hospital e não teria sentido que ele mesmo fizesse parte da Comissão. Salientou que o 158 

conselheiro não deveria ser parcial em sua conduta, mas se o for, teremos que provar. 159 

Conselheira Fernanda Paluri considerou que se não pode ter representante funcionário 160 

atual, também não poderá ter ex-funcionário, pois a situação de conflito de interesse é a 161 

mesma. Sra. Claudia explicou que se o Doutor Leonel não fizesse parte da equipe do 162 

Hospital que responderá para o COMUS, ele poderia participar sim da Comissão, a 163 

sugestão não está atrelada a ser ou não ser funcionário e sim de funcionários 164 

responsáveis pelos retornos ao COMUS que também sejam conselheiros. Conselheiro 165 

Leonel concordou com o fato de não participar da referida Comissão. Sra. Claudia 166 

disse que conforme orientações do doutor Leonel não transitarão em áreas 167 

contaminadas nas dependências do Hospital, ficarão na parte da Usina. Sra. Claudia 168 

salientou que o convite para visitação está aberto para todos os conselheiros e que a 169 

visita terá um tempo curto, com poucos conselheiros e seguindo o roteiro de orientações 170 

do Ministério Público. Informou que a visitação será de 15 em 15 dias com emissão de 171 

relatório que será enviado para Ministério Público. Esclareceu que a Secretaria 172 

Executiva estará presente nessa atribuição juntamente com os conselheiros nomeados. 173 

Conselheira Paluri declinou da candidatura da referida comissão em decorrência da 174 

demanda da Vigilância. Sra. Claudia disse que poderá ficar como voluntária e participar 175 

quando for possível. Conselheira Dilmara teve como sugestão de indicação para 176 

participação da referida comissão. Sra. Claudia acordou com a plenária que a 177 

consignação da indicação da conselheira Dilmara seja efetivada a posteriori, sugestão 178 

aprovada pela plenária, passando a ter a seguinte composição: Claudia Prudente de 179 

Siqueira Canhadas – segmento Trabalhador, Viviane Moura Snodgrass – segmento 180 

Usuários, Angela Júlia Recchia Thomaz – segmento Usuários e Dilmara Oliveira 181 

Abreu – segmento Governo. Manifestaram-se como Membros Voluntários para 182 

visitação os seguintes conselheiros: Ivan Campos de Alvarenga, Isilda Aparecida de 183 

Rezende Giudice e Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha. Conselheiro Douglas 184 

argumentou sobre o porquê que o conselheiro Ivan, que prontificou em participar da 185 

Comissão não participará, diante da dificuldade em formar Comissões. Perguntou por 186 

que não inseri-lo. Sra. Claudia explicou que o Conselheiro Ivan participará como 187 

voluntário em decorrência da sua demanda de trabalho.  188 

4- Falta de participação dos conselheiros às Comissões do COMUS: Sra. Claudia 189 

fez considerações voltadas para o compromisso assumido pela entidade e membros 190 

representantes respectivos indicados por esta, pois a dificuldade de preenchimento de 191 

vagas às Comissões internas do COMUS, principalmente com relação à COFIN, se 192 
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tornou uma situação muito complicada. Disse que os trabalhos ficam prejudicados e toda 193 

vez que tem eleição vira um jogo de empurra e os mesmos membros sempre assumem 194 

inúmeros trabalhos. Salientou que isto está errado, cada entidade indica dois membros e 195 

todos deveriam participar de pelo menos uma comissão, evitando-se sobrecarga para os 196 

poucos conselheiros que se dispõem em ajudar. Por último, informou que não assumirá 197 

esta situação sozinha buscará apoio junto aos órgãos superiores.  198 

5- Assuntos Gerais:  199 

5.1- Conselheiro Douglas perguntou a presidente se já existe uma previsão da 200 

plataforma pra realizar as reuniões. Reiterou que essa metodologia via Facebook tá 201 

prejudicial para os internautas, pois não conseguem interagir em tempo real via áudio. 202 

Sra. Claudia informou que esta semana, o COMUS recebeu dois computadores novos 203 

que vieram com defeito e tiveram que ser devolvidos, pois ainda estão na garantia. Com 204 

relação a plataforma para realização digital informou que o Sr. Rafael – Diretor - DESES 205 

– Departamento de Serviços Estratégicos em Saúde disse que estão em negociação 206 

para aquisição com a empresa Teams. 207 

5.2- Prédio do Antigo Pronto Atendimento – PA – Boiçucanga: Sra. Viviane Moura 208 

perguntou se existe algum projeto para ocupação do referido prédio e se o prédio era 209 

próprio ou alugado. Sr. Paulo Henrique informou que a gestão estava aguardando a 210 

evolução dos casos de COVID-19 na Costa Sul para estudar a possibilidade de montar 211 

o PA respiratório no referido prédio, porém como não houve esta evolução, passaram 212 

para o Comitê de Crise a situação atual para nova definição. Disse que, inclusive 213 

deixaram de ceder o prédio para delegacia em decorrência da eminência de se 214 

aguardar a evolução desses casos. Informou que o prédio é próprio. Sra. Claudia 215 

solicitou ao Sr. Paulo Henrique que atualize o COMUS quando tiver uma definição. 216 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente 217 

ata que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos 218 

membros presentes na modalidade Presencial e online. Ata elaborada por Ana Maria Assis 219 

Leite dos Santos e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  220 

São Sebastião, 11 de maio de 2021.  221 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 222 

Maria Angela Laurito de Moraes  Jacqueline Marinho dos Santos  
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Viviane Moura Snodgrass  Danila Carvalho de S. Caruzzo  

Dirceia Arruda de Oliveira  Alice Braz Rodrigues  
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