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ATA DA 273ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 10 de agosto de 2021. Início às 15h e 20 m e 2ª chamada e término às 17 h e 3 

04 m, pela plataforma Zoom. 4 

A) Iniciada a reunião, a presidente, Sra. Claudia Prudente submeteu a ata da 272ª 5 

(Ducentésima Septuagésima Segunda) Reunião Ordinária COMUS realizada no dia 6 

13/07/2021para votação, aprovada por unanimidade.  7 

Sra. Claudia Prudente solicitou que os Conselheiros não deixassem a sala de reunião 8 

física e online sem a que a presidente ou dirigente da mesa fizesse o fechamento oficial 9 

da reunião. Informou que a reunião seria gravada para fins de elaboração de atas, 10 

conforme Lei 13709/2018 – LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 11 

posteriormente a gravação será disponibilizada na página do Facebook COMUS COMUS.  12 

B) DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  13 

Ofícios Expedidos: Of. 102/2021 COMUS – SESAU – Solicitando planejamento de territorialização. Of. 14 

103/2021 COMUS – SESAU – Recomendação ao HCSS notas fiscais. Of. 104/2021 COMUS – SESAU – 15 

Recomendação ao HCSS frequência médica. Of. 105/2021 COMUS – SESAU – Solicitando substituição de 16 

notebook. Of. 106/2021 COMUS – SESAU – Solicitando carimbos. Of. 107/2021 COMUS – SESAU – 17 

Solicitando lanche. Of. 108/2021 COMUS – SESAU – Concedendo dilação de prazo. Of. 109/2021 COMUS 18 

– SESAU – Resposta Of. 0781/2021/DGP1. Of. 110/2021 COMUS – SESAU – Teste rápido de COVID-19. 19 

Of. 111/2021 COMUS – SESAU – HCSS: Pagamento médico. Of. 112/2021 COMUS – SESAU – FSPSS: 20 

Solicitação de Ata 37ª do Conselho Curador. Of. 113/2021 COMUS – SESAU – Informações sobre a 507ª 21 

e 508ª COFIN. Of. 114/2021 COMUS – SESAU – Prestação de Contas HCSS, Hospital de Boiçucanga e 22 

UPA. Of. 115/2021 COMUS – SESAU – Solicitação de documentos digitalizados. Of. 116/2021 COMUS – 23 

SESAU – Solicitação de informações sobre o Pregão 004/2021. Of. 117/2021 COMUS – SESAU – 24 

Apresentação de Contrato de Gestão em Plenária. Of. 118/2021 COMUS – SESAU – Atraso de pagamento 25 

EDP. Of. 119/2021 COMUS – SESAU – Conta de telefone. Of. 120/2021 COMUS – SESAU – 26 

Recomendação Escalas médicas HCSS. Of. 121/2021 COMUS – SESAU – Solicitação d contrato de 27 

prestação de serviços médicos. Of. 122/2021 COMUS – SESAU – Reiteração do Of. 039/2021 COMUS. Of. 28 

123/2021 COMUS – SESAU – Apoio tecnológico para o COMUS. 29 

Ofícios Recebidos: Of. 0781/2021/DGP – Solicitando informações sobre conselheiros. Of. 642/2021 – PRE 30 

FSPSS – Encaminhando Atas do Conselho Curador e Fiscal. Of. 325/221/SESAU/GS – Solicitação de 31 

esclarecimento de resposta – item 10. Of. 326/221/SESAU/GS – Solicitação de esclarecimento de resposta 32 

– item 6. Of. 340/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 096/2021. Of. 339/2021 SESAU/GS – Resposta do 33 

Of. 073/2021. Of. 335/2021 SESAU/GS – Resposta do Of. 089/2021. Of. 343/2021 SESAU/GS – Resposta 34 

Of 85/2021 COMUS. Of. 350/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 88/2021 COMUS. Of. 368/2021 SESAU/GS 35 

– Resposta Of. 87/2021 COMUS. Of. 366/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 91/2021 COMUS. Of. 367/2021 36 

SESAU/GS – Resposta Of. 90/2021 COMUS. Of. 365/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 86/2021 COMUS. 37 

Of. 372/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 100/2021 COMUS. Of. 373/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 38 

94/2021 COMUS. Of. 374/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 137/2021 COMUS. Of. 375/2021 SESAU/GS – 39 

Resposta Of. 126/2021 COMUS. Of. 376/2021 SESAU/GS – Referente ressalvas do 1º quadrimestre de 40 

2021. Of. 377/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 98/2021 COMUS. Of. 378/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 41 

91/2021 COMUS. Of. 380/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 97/2021 COMUS. Of. 398/2021 SESAU/GS – 42 

Resposta Of. 93/2021 COMUS. Of. 399/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 74/2021 COMUS. Of. 400/2021 43 

SESAU/GS – Resposta Of. 75/2021 COMUS. Of. 401/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 102/2021 COMUS. 44 

OF. S/N AMESSI – Resposta ao Ofício 84/2021 COMUS. Of. 410/2021 SESAU/GS - Referente ao Oficio 45 

326/2021. Of. 4719/2021 FSPSS/PRE – Referente a reterritorialização das equipes de Camburi I e Camburi 46 

II. Of. 417/2021 SESAU/GS – Resposta Of. 110/2021 COMUS. Of. 418/2021 SESAU/GS – Resposta do 47 

Oficio 111/2021. 48 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: - Datada 16/07/2021: Empenhos – competência 49 

junho 2021. - Datada 16/07/2021: Extratos Bancários – BB e CEF – competência junho 2021. - Datada 50 

23/07/2021: Prestação de Contas FSPSS – competência de junho de 2021. - Datada 23/07/2021: Prestação 51 

de Contas HCSS – Subvenção – 5 volumes – competência de junho de 2021. - Datada 23/07/2021: 52 

Prestação de Contas HCSS – COVID 19 – 1 volume – competência de junho de 2021.  53 
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Resoluções: nº 041/2021 –. Proposta de inclusão da Diretrizes para elaboração do Plano Municipal de 54 

Saúde 2022-2025. 55 

Decretos COMUS: E-mails recebidos: DEPLAN – Erro no Sistema DIGISUS. SEPLAN – Confirmação de 56 

E-mail corporativo. CES – Webinar com o tema “Transformação no mundo do Trabalho e os impactos na 57 

saúde mental dos trabalhadores”. CES – Oficinas ara lideranças de movimentos sociais e conselheiros(as) 58 

de saúde. CES – WebInar: Órgãos de Controle do SUS. NSALVES - Atualização de Informações sobre as 59 

ações em andamentos em Itatinga.  60 

Sra. Claudia informou que havia uma solicitação da AMESSI para inclusão de pauta tema 61 

relacionado a permanência da Entidade no COMUS, pois a Entidade foi suspensa pela 62 

segunda vez. Submeteu a proposta de pauta elaborada pela Secretaria Executiva em 63 

votação e a inclusão da AMESSI , sendo aprovada, por unanimidade pela plenária. 64 

ORDEM DO DIA:  65 

1. Solicitação de um funcionário efetivo para o COMUS e um estagiário; 66 

2. Apreciação e deliberação sobre a Ressalva referente ao Ofício 269/2021 COMUS; 67 

3. Permanência da Associação dos Médicos de São Sebastião e Ilhabela - AMESSI 68 

na composição do COMUS: 69 

4. Suporte de Tecnologia da Informática ao COMUS; 70 

5. Ciência do Início do Processo Eleitoral para o Biênio de 2022-2023; 71 

6.  Eleição da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral Biênio 2022-2023; 72 

7.  Agendar Reuniões das Comissões do COMUS: 7.1- Comissão de Revisão dos 73 

Instrumentos Legais do COMUS e 7.2- Comissão de Acompanhamento do Plano 74 

Municipal de Saúde; 75 

8.  Ciência sobre a visita ao Hospital de Boiçucanga; 76 

9.  Relatório do Conselho Fiscal emitido pelo representante do COMUS; 77 

10.  Relatório do Conselho Curador emitido pelo representante do COMUS; 78 

11. Relatório parcial da COFIN referente 2ºQuadrimestre/2021; 79 

12. Relatório do Comitê de Crise apresentado pelo COMUS; 80 

13. Assuntos Gerais:  81 

13.1. Considerações Sra. Dirceia. 82 

1. Solicitação de um funcionário efetivo para o COMUS e um estagiário; 83 

Sra. Claudia informou que a Secretaria de Saúde foi oficializada, pois em 13 de outubro 84 

a funcionária Sra. Ana Maria deverá sair de licença prêmio, e em seguida aposentaria. 85 

Disse que apenas um funcionário no COMUS não daria conta de todo serviço, e que a 86 

funcionária Sra. Renata não tinha todo conhecimento necessário.  Sra. Maria Ângela 87 

perguntou quanto tempo a funcionária Sra. Renata demoraria para aprender todo o 88 

serviço. Sra. Ana Maria, administrativo, disse que faltam alguns processos, os quais não 89 

foram ensinados pois estaria presente e ensinaria conforme tais eventos fossem 90 

acontecendo, como por exemplo o processo eleitoral. Disse ainda que a rotina diária seria 91 

responsável pela aquisição da experiencia, e que seria importante que o funcionário 92 

pudesse presenciar as rotinas e eventos eminentes. Disse acreditar que permaneça como 93 

funcionária até dezembro. Sra. Claudia disse que devem ser 2 funcionárias do COMUS, 94 

que a Sra. Tereza provavelmente não voltaria de seu afastamento. Disse ainda que 95 

aguardariam a resposta da Secretaria de Saúde. 96 

2. Apreciação e deliberação sobre a Ressalva referente ao Ofício 269/2021 COMUS: 97 

Sra. Claudia informou que o Oficio 269/2021 COMUS diz respeito a ressalva referente a 98 

não entrega de documentos relacionados a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 99 

2020, na plenária 264ª Ordinária, prometidos pelo Sr. Paulo Guimarães, na época 100 
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Secretário Adjunto de Saúde. Leu o Ofício 325/2021 SESAU/GS, que dizia: “Assunto: 101 

Solicitação esclarecimentos de respostas. Ilustríssima Senhora. Com o objetivo de sanear 102 

as pendências listadas no Parecer Final da COFIN, referente a prestação de contas do 1º 103 

Quadrimestre 2021; Considerando o Ofício COMUS nº 269/2020 que solicita cópia dos 104 

documentos citados pelo Secretário Adjunto da Saúde, à época; Considerando que no 105 

item 10 do Quadro de Ressalvas-1º Quadrimestre 2021 há indicação de pendências, por 106 

não ter havido resposta por parte da SESAU; Solicito seja reconsiderada a manifestação 107 

apresentada pelo secretário adjunto, haja vista a nomeação de novo secretário adjunto a 108 

partir de janeiro 2021.Caso a solicitação em tela não possa ser atendida por Vossa 109 

Senhoria, solicito listar quais os documentos restaram pendentes (mantendo status de 110 

ressalva).  Sem mais. Reinaldo Alves Moreira Filho. SECRETÁRIO DE SAÚDE”. Disse 111 

que na época, Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2020, quando o status da conta 112 

foi alterada de reprovada para aprovada, haviam aproximadamente 10 Ofícios sem 113 

respostas, leu fala da Sra. Ana Soares, Secretária de Saúde na época, “considerou que 114 

quando se trata de alteração de status de prestação de contas é preciso atentar para as 115 

questões relacionadas as previsões para o ano vindouro. Salientou que se deixar as 116 

coisas do jeito que estão, os munícipes poderão ser prejudicados. Informou que o 117 

Secretário Adjunto, Dr. Paulo Guimarães, informou que na época havia uma 118 

documentação solicitada pelo COMUS que não foi atendida, mas que atualmente já 119 

providenciaram toda documentação e respostas que serão encaminhadas ao COMUS. 120 

(...)” (Ata 264ª Reunião Ordinária COMUS, 10/11/2020, fls 8, linhas 378-384). Disse que 121 

a COFIN colocou esse Ofício para deliberação, pois o entendimento, na época, estava 122 

vinculado a confiança e como a Plenária, que é soberana, aprovou as contas, entende 123 

que a mesma deverá deliberar para retirar ou não da lista de ressalvas. Informou ainda 124 

que quando deliberado pela COFIN, estavam presentes na reunião a Sra. Claudia, Sra. 125 

Ana Claudia e o Sr. João Batista. Sr. Willians disse que o assunto debatido se trata de 126 

assunto julgado. Concordou com a Sra. Claudia, no tocante da Plenária ser soberana, no 127 

qual as contas foram aprovadas por 15 a 3. Disse que na época haviam três oportunidade 128 

possíveis: aprovada, aprovada com ressalvas e reprovadas, e no momento em que a 129 

Plenária Soberana aprovou as contas, tornou-se coisa julgada, não tendo que se falar em 130 

ressalvas. Disse que se as contas foram aprovadas sem ressalvas, essas ressalvas que 131 

lá existiam, caíram juntamente com a aprovação. Disse que não seria a Plenária que tiraria 132 

ou não a ressalva pois a mesma deixou de existir quando as contas foram aprovadas, que 133 

havia transitado em julgado. Questionou qual a confiança jurídica, pois a coisa julgada não 134 

volta a trás, poderia ter solicitado revisão á épocas, mas atualmente não mais pois é caso 135 

julgado. Finalizou dizendo que como membro da COFIN foi contra trazer o assunto para 136 

plenária, que as contas foram aprovadas sem ressalvas. Sra. Claudia concordou com o 137 

Sr. Willians sobre a aprovação sem ressalvas. Disse que a Plenária, na época em que as 138 

contas foram aprovadas, houveram alegações de que os Ofícios haviam sido respondidos 139 

e que o COMUS teria cometido erros, onde na realidade não houve erro do COMUS. Disse 140 

que as Contas do 2º quadrimestre de 2020 foram aprovadas, contudo, o assunto continua 141 

na lista de ressalvas do 1º quadrimestre de 2021, e não houve questionamentos. Disse 142 

que fez o levantamento dos Ofícios citados pelo Sr. Paulo Guimaraes, e que dois desses 143 

assuntos foram encaminhados ao Ministério Público e outros não foram respondidos. Sra. 144 

Maria Ângela disse que estava com os documentos referentes as ressalvas do antigo 145 

Secretário Adjunto, Sr. Paulo Guimarães, onde o COMUS aponta os Ofícios não 146 
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respondidos pelo mesmo, que seriam 6 ofícios. Informou que no dia 26 de novembro o Sr. 147 

Paulo Guimarães alegou que em atendimento a Ata 264º respondeu a dois ofícios 148 

pessoalmente em Reunião do COMUS e outros ofícios foram respondidas em 06, 09, 13 149 

de novembro. Disse que se comprometeu a ajudar a responder os ofícios pendentes, que 150 

eram relacionados a currículo, conduto a maior parte dessas pendencias foram 151 

respondidas e as que faltam estão sendo providenciadas. Sra. Claudia disse que com 152 

exceção a ECOBUS que foi respondido esse ano, o restante foi encaminhado ao Ministério 153 

Público. Sra. Maria Angela disse que fizeram quadro com as ressalvas, que estão tentado 154 

responde e juntar os documentos. Sra. Claudia informou que separou os ofícios 155 

relacionados a esta ressalva. Sr. William disse querer entender onde cabe ressalva em 156 

conta aprovada. Sra. Claudia disse que a conta foi aprovada e que naquele momento era 157 

sabido que vários ofícios não haviam sido respondidos. Disse que essas ressalvas foram 158 

mantidas no decorrer das outras prestações de contas e não havia sido questionado 159 

anteriormente, contudo foi solicitado pela Secretaria de Saúde a retirada da lista de 160 

ressalvas, sendo acordado pelos membros da COFIN que esta decisão fosse deliberada 161 

pelo plenário. Considerou esta situação muito séria, pois a referida ressalva perpassou 162 

para o 3º Quadrimestre sem ter sido saneada e até o presente momento continua como 163 

ressalva. Sra. Maria Angela disse que serão respondidas. Sra. Claudia lembrou que em 164 

reunião do COMUS na época, a Secretária Adjunta informou que estava de posse das 165 

respostas, porém esse fato não ocorreu e que duas das ressalvas citadas já estão no 166 

Ministério Público. Sra. Maria Angela informou que estava de posse de documentos, seis 167 

ofícios apontados pelo COMUS como não respondidos pela Secretaria de Saúde e que 168 

na ata do COMUS de 10 de novembro/2020, nº 264ª Ordinária do COMUS, o Senhor 169 

Paulo Guimarães alega ter respondido pessoalmente dois dos seis ofícios e que os demais 170 

seriam respondidos. Informou que um foram respondidos nos dias 06/11/2020, 09/11/2020 171 

e 13/11/2020, restando alguns como pendências de respostas. Disse que a grande 172 

maioria foi respondida e os que não foram respondidos estão na lista para saneamento. 173 

Sra. Claudia disse que o COMUS tem tudo planilhado, respostas e ausências de 174 

respostas. Sr. Willians questionou o fato de retornar ressalvas de contas que foram 175 

aprovadas. Sra. Claudia explicou que apesar das contas terem sido aprovadas, naquele 176 

momento diversos ofícios não tinham sido respondidos, inclusive com informação do Dr. 177 

Paulo de que teriam sido respondidos e isto não ocorreu. Salientou que não discutirá o 178 

fato das contas terem sido aprovadas, porém as ressalvas se arrastaram pelos 179 

quadrimestres subsequentes e sem questionamentos. Explicou que seu intuito é deixar 180 

para a plenária decidir sobre essa questão. Sr. Willians disse que sua argumentação está 181 

pautada na questão da legalidade de se retornar em pauta questões pertinentes às contas 182 

que tiveram seu status de “Aprovadas”. Perguntou a Sra. Claudia qual foi o instrumento 183 

legal utilizado para a referida situação. Sra. Claudia considerou que caso não exista 184 

ilegalidade para que o plenário decida, sugeriu votação do plenário. Sr. Willians disse que 185 

não existe base legal para o retorno das referidas ressalvas e nem deveria ter sido trazida 186 

para o plenário. Salientou que o COMUS já deveria ter excluído estas ressalvas 187 

anteriormente. Sra. Claudia indagou o porquê não foi excluída. Disse que acatará a 188 

deliberação da plenária sem contestar, pois ela é soberana. Sra. Laysa corroborou a 189 

explanação do conselheiro Willians, pois considerou que ressalvas de contas aprovadas 190 

não devem ser consideradas em quadrimestres posteriores. Explicou que muitas vezes o 191 

COMUS disponibiliza à Secretaria de Saúde ressalvas que não tiveram respostas a 192 
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contento, porém sem justificativas sobre o que não estaria a contento. Em seguida 193 

solicitou ao COMUS/COFIN que no envio de ofícios seja especificado o que não está a 194 

contento, evitando desta forma solicitações genéricas, as quais geram interferências nos 195 

seus esclarecimentos. Sr. Willians esclareceu que sua argumentação na reunião em 196 

pauta é referente aos instrumentos legais para se retornar ressalvas de contas que tiveram 197 

status de aprovada. Em seguida perguntou ao plenário qual seria o meio jurídico que a 198 

conselheira e presidente Claudia se baseou para retornar as referidas ressalvas. Disse 199 

que em sua opinião o assunto em pauta já está encerrado, porém respeitará o 200 

posicionamento do plenário e também gostaria de saber a opinião do conselheiro João 201 

Batista. Conselheira Alice Braz, perguntou quais foram os ofícios tidos como não 202 

respondidos. Sra. Claudia informou que foram os seguintes ofícios: nº 069/2019 – 203 

COMUS referente aos Relatórios conclusivos das auditorias abaixo (Ofício 038/19): 204 

Processo nº 2.211/11 – Monitoramento do Ministério da Saúde; Processo nº 4.310/15 – 205 

Manutenção da frota de veículos; Processo nº 12.115/17 – Ecorad; Processo nº 12.149/17 206 

– Laboratório Itapema; Processo nº 12.729/17- CCZ (Ração); e Processo nº 12730/17 – 207 

Empresa Rizzo e Termo de Ajustamento de conduta I.C. 140677.000060/2011-0 – haja 208 

vista que o prazo já expirou? Houve um aditamento? Caso positivo, solicitamos que nos 209 

seja enviada uma cópia (Ofício 063/19 – item 2) - Ofício nº 135/2019 – COMUS referente 210 

às notas fiscais que não vinham discriminadas (retirado das ressalvas – está atendida 211 

OK). Ofício 138/2019 – COMUS – Roteiro de Prestação de Contas (retirado das ressalvas 212 

– está atendida OK) e o tema referente remoções realizadas por ambulância. 213 

Conselheira Alice considerou se eles não responderam o primeiro ofício, o que teria 214 

faltado na resposta. Sra. Claudia respondeu que do ofício nº 069/2019 nenhum item foi 215 

respondido. Informou que na época o Componente de Auditoria – AUDISUS não estava 216 

ativo e que existe uma determinação jurídica que pauta a obrigatoriedade de atuação da 217 

auditoria municipal. Informou que o COMUS recebeu recentemente a portaria de nova 218 

composição da AUDISUS e que os relatórios estavam parados. Sra. Laysa informou que 219 

os processos estão em andamento. Sra. Claudia disse que precisam enviar relatórios 220 

atualizados sobre o andamento dos referidos processos de auditoria considerando que 221 

existem processos antigos, inclusive um do Hospital referente aos óbitos ocorridos no 222 

Hospital com denúncia efetuada por munícipe e está sob sigilo. Conselheira Maria 223 

Ângela salientou que não faz sentido a emissão de portaria de cessão de servidor para 224 

trabalho no Hospital de Clínicas, pois o Hospital está sob intervenção da Prefeitura, isto é 225 

não precisa ser cedido. Sra. Claudia solicitou a conselheira Maria Ângela que oficie o 226 

COMUS sobre a referida justificativa. Sr. Douglas considerou que algumas questões 227 

dependem apenas de um direcionamento, dispensando girar a roda ‘ad aeternum”. Disse 228 

que também foi pego de surpresa com a anulação da deliberação da plenária com relação 229 

ao status da prestação de contas da época, pois sempre considerou a deliberação de uma 230 

plenária soberana, mas só que não. Disse que ficou frustrado, até como representante 231 

sindicalista, de uma plenária de quórum maior ser vencida por uma de quórum menor. 232 

Porém, disse que o passado já foi sacramentado e será preciso seguir olhando para frente. 233 

Disse acreditar que a Sra. Laysa e Maria Angela terão como responder aos 234 

questionamentos pendentes do COMUS num outro momento a ser designado pelo 235 

COMUS. Concluiu que apresentar uma ressalva de uma conta que teve o status de 236 

aprovada é muito confuso. Sra. Claudia disse que colocou a proposta em pauta para 237 

deliberação da plenária e sendo votado pela sua retirada, acatará sem problemas. 238 
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Lembrou que no passado houve questionamento sobre quanto tempo poderia se manter 239 

uma ressalva, por conta disso também resolveu apresentar a referida proposta. Salientou 240 

que o fato de as contas terem sido aprovadas não isentam as ressalvas de serem 241 

respondidas. Sr. Willians disse que o fato de terem errado no passado não obriga a sua 242 

manutenção.  Sr. Douglas disse que se trata de uma questão de encaminhamento e bom 243 

senso. Em seguida, sugeriu que o COMUS concedesse um tempo para o saneamento 244 

das respostas pendentes. Sra. Claudia disse que acatará a decisão da plenária. Sr. 245 

Douglas perguntou se de acordo com o regimento, quando existem duas contas 246 

aprovadas, automaticamente gera reprovação no quadrimestre seguinte. Reforçou mais 247 

uma vez a questão do bom senso. Sra. Claudia respondeu que em tese deveria e que na 248 

época a Comissão de Finanças reprovou e a Plenária aprovou a alteração do status, 249 

situações inusitadas. Conselheiro João Batista disse que está recente no COMUS e 250 

ressaltou que o COMUS é uma entidade que conta a participação voluntária de pessoas 251 

que estão dispostas a contribuir no sentido de melhorar na medida do possível a questão 252 

da saúde do município, sendo assim crê que a postura dos conselheiros não deva ser de 253 

enfrentamento ou confronto com a Secretaria de Saúde ou Administração. Disse que isso 254 

não implica em aceitar aprovar tudo de olhos fechados, porém com relação à ressalva, 255 

verificou que existem aspectos que se eternizam. Salientou que realmente não tem 256 

sentido como já foi dito pelo conselheiro Douglas, “olhar pelo retrovisor”. Disse que não 257 

lhe parece ser a melhor contribuição do COMUS. Considerou que a conta aprovada e que 258 

conste ressalva, esta será um elemento que acompanhará as contas e também não terá 259 

vida própria. Considerou que a ressalva é um conteúdo da Conta e quando esta é 260 

aprovada todos os seus elementos serão aprovados. Salientou que aprovado é aprovado 261 

e não existe como revertê-la, porque essa situação vira um ciclo vicioso. Sra. Claudia 262 

disse que entendeu todos os posicionamentos, porém, em decorrência de ter constado 263 

também como ressalva do 1º quadrimestre/2021 e para que se exclua do rol de 264 

pendências é necessário que a plenária delibere. Salientou que seu objetivo é tirar a plena 265 

responsabilidade das costas da COFIN. Conselheira Alice citou a questão da aprovação 266 

em confiança, disse que o voto tem que ser pautado em apresentações concretas, isto é, 267 

na apresentação de documentos. E caso isto tenha ocorrido e registrado em ata, caberia 268 

recurso para sua anulação e não colocar para plenária alterar novamente o status da 269 

referida conta. Sra. Claudia explicou que o status não será alterado e sim a exclusão da 270 

referida ressalva. Disse que observou que a ressalva se arrastou pelos quadrimestres 271 

subsequentes, por isso optou em colocar em votação da plenária. Conselheira Alice 272 

considerou que uma vez conta aprovada, ressalva excluída. Sra. Claudia disse que não 273 

foi excluída. Conselheiro Willians disse que não sumiu por erro administrativo. Salientou 274 

que não é legal o retorno da referida ressalva, pois a conta foi aprovada. Conselheira 275 

Alice concluiu que a conta foi aprovada e ainda que existam pendências não altera o 276 

status das contas. Explicou que poderia ter retornado como nova ressalva. Conta 277 

Aprovada é conta aprovada, elimina ressalva. Sra. Claudia disse que houve consenso na 278 

COFIN pela maioria dos votos para que o plenário votasse na exclusão ou não da referida 279 

ressalva, inclusive com o voto do conselheiro João Batista e Ana Claudia. Sr. Willians 280 

salientou que não existe instrumento legal para a discussão em pauta. Salientou que, caso 281 

se mantenha as ressalvas e estas forem judicializadas, elas deixarão de existir. Sra. 282 

Claudia que quando o COMUS precisa de assessoria técnica não aparece ninguém para 283 

ajudar, mas para questionar aparece muitos, por isso as portas do colegiado estão abertas 284 
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para todos. Sr. Douglas solicitou a presidente efetuar o encaminhamento à Secretaria de 285 

Saúde concedendo-lhes prazo para o saneamento das ressalvas. Conselheira Alice 286 

explicou que a confusão de entendimento do plenário se deu em decorrência de se trazer 287 

como pauta ressalvas de conta aprovada anteriormente, ao final pediu desculpas caso 288 

alguém pense diferente. Sra. Claudia disse que desculpa conselheira Alice parcialmente, 289 

pois o COMUS sempre deu espaço para a sua participação. Conselheira Alice disse que 290 

não era justo levar a questão para o âmbito pessoal e que a OAB sempre contribuiu para 291 

os trabalhos do COMUS. Sra. Claudia disse que não está levando para o lado pessoal e 292 

agradece a participação da OAB. Conselheiro João Batista informou que a sua 293 

participação na Comissão de Finanças é de principiante, ainda não tem o domínio pleno 294 

no desenvolvimento dos trabalhos e que representa no COMUS uma entidade de idosos. 295 

Salientou que não está se eximindo sua condição de advogado, porém na referida 296 

comissão, como citado anteriormente, ainda não tem domínio pleno, por isso concordou 297 

em colocar para o plenário definir. E que no direito nada é definitivo, e à medida que 298 

elementos novos chegam, as convicções também mudam. Sra. Maria Angela corroborou 299 

o discurso dos conselheiros Douglas e João Batista. Em seguida, Sra. Claudia colocou 300 

em votação nominal a proposta de retirar da lista de ressalvas do 1º quadrimestre de 2021 301 

o Ofício 269/2020 COMUS, sendo esta efetuada de forma nominal:  302 

Maria Angela Laurito de Moraes: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 303 

Jacqueline Marinho Santos: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 304 

Fernanda Carolina S. L. P. Cunha: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 305 

Willians Alves Santana:  Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 306 

Ana Maria Batelochi: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 307 

Leonel Nulman Szterling: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 308 

Dirceia Arruda de Oliveira: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 309 

Alice Braz Rodrigues: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 310 

Douglas Alberto Braga: Absteve-se do voto; 311 

João Batista Fernandes Filho: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 312 

Mônico Santos Silva: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 313 

Claudia Prudente de S. Canhadas: Votou pela Aprovação da Retirada da Ressalva; 314 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos, sendo 11 votos favoráveis à retirada da 315 

ressalva e 1 abstenção, resultando: Aprovação em retirar o Ofício 269/2020 COMUS da 316 

lista de Ressalvas do 1º Quadrimestre/2021 (11x1).  317 

3. Permanência da Associação dos Médicos de São Sebastião e Ilhabela - AMESSI 318 

na composição do COMUS: Dr. Edson Cardin, presidente da referida entidade, 319 

informou que a AMESSI é uma instituição médica que vem sendo mantida com muito 320 

custo, explicou que existe uma escassez médica até para a participação dentro do 321 

COMUS. Entende a importância de ter de manter cadeira no Conselho Municipal de 322 

Saúde. Disse que tomou conhecimento do excesso de faltas pelos representantes 323 

médicos ora indicados pela AMESSI. Em seguida solicitou ao COMUS mais uma chance 324 

para manter a AMESSI no COMUS, aceitando como representante a sua pessoa, e que, 325 

caso viesse a existir alguma situação polêmica, ausentaria-se da participação, 326 

condicionando-a somente para esclarecimentos. Sra. Claudia informou que a AMESSI 327 

apresentou número de faltas excessivas pelos representantes da AMESSI nas duas 328 

últimas indicações ao COMUS. E que na última notificação à AMESSI, o prazo para 329 

manifestação de interesse em continuar participando foi excedido, motivo pelo qual doutor 330 
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Edson Cardin optou por explicar pessoalmente à plenária. Explicou que segundo o 331 

Regimento Interno do COMUS, a participação do doutor Edson como representante da 332 

AMESSI não seria viável e que na opinião existe um conflito de interesse muito sério 333 

atrelado a sua participação, pois é um prestador de serviço com representatividade no 334 

COMUS pelo segmento Usuários. Salientou ser do parecer pela negativa, porém colocou 335 

para a plenária em respeito ao Dr. Edson e entidade AMESSI. Sr. Douglas disse que 336 

adota uma postura pela inclusão de adversidades e se não houver flexibilidade não 337 

conseguiremos trabalhar voluntariamente. Disse que precisar ter sensibilidade para 338 

decidir algumas questões e por último disse ser interessante manter a Associação de 339 

Médicos no COMUS. Sra. Claudia salientou manter as mesmas condições impostas 340 

anteriormente para entidade Irmandade, condição de não poder apresentar mais nenhuma 341 

falta até o fim do mandato atual, com exceção de casos especiais. Dr. Edson salientou 342 

que nenhum médico gosta de faltar aos seus compromissos, porém existem algumas 343 

situações que obrigam o médico escolher pelo rol de prioridades. Sra. Claudia explicou 344 

que o número de faltas foi excessivo, que a doutora Bruna participou duas vezes e o doutor 345 

Sidnei somente uma vez.  Em seguida colocou em votação. Doutor Edson disse que o 346 

trabalho é voluntário, devendo existir uma flexibilidade maior no sentido de compilar o 347 

quesito presença/ausência com relevância. Salientou que não está pedindo privilégios e 348 

sim pedindo um voto de confiança para sua participação, pois nunca adotou postura 349 

partidária ou administrativa. Sr. Mônico solicitou esclarecimentos sobre a impossibilidade 350 

de participação do Sr. Lourival no COMUS. Sra. Claudia explicou que o Sr. Lourival não 351 

pode continuar como conselheiro por representar o segmento Usuários enquanto que o 352 

Doutor Edson representa o segmento Prestador de Serviço de Saúde. Salientou que no 353 

caso de Usuários, este tem que ter participação “pura”, sem vínculo empregatício com os 354 

demais segmentos.  Em seguida, colocou em votação da plenária a proposta de 355 

permanência da AMESSI, na composição do Conselho Municipal de Saúde, bem como a 356 

vinda do Doutor Edson Cardin como membro representante da AMESSI, considerando 357 

que ele também é prestador de serviço de saúde para o município. Em seguida, alguns 358 

conselheiros justificaram seus votos, sendo estes a seguir: Sra. Alice Braz justificou seu 359 

voto como favorável considerando que já houve anteriormente permissibilidade para outra 360 

entidade continuar ao exceder o número de ausências permitido. Dr. Leonel disse que 361 

seu voto é pela aprovação desde que seja cumprida a sugestão do Doutor Edson Cardin 362 

para que se ausente de participação pelo COMUS em possíveis situações que envolvam 363 

a sua empresa prestadora de serviços de saúde com o Município.  Conselheiro João 364 

Batista votou contrário a solicitação, optou por seguir o que concerne o Regimento Interno 365 

do COMUS, juntamente com a Conselheira Claudia Prudente. Ficando os demais 366 

conselheiros com a Aprovação pela Permanência da AMESSI na Composição do 367 

COMUS, bem como doutor Edson Cardin como representante resultando em 10 368 

votos favoráveis e 2 contrários (10x2). 369 

4.Suporte de Tecnologia da Informática ao COMUS: Sra. Claudia deu ciência à 370 

Plenária sobre a situação atual do COMUS com relação ao suporte tecnológico oferecido 371 

pela Secretaria de Saúde em atendimento ao Ofício do COMUS, o qual solicitou um 372 

funcionário para apoio  durante 2 horas, uma vez por semana, porém esta solicitação não 373 

foi atendida, resultando em atrasos nas publicações na página do Facebook.  374 

5. Ciência do Início do Processo Eleitoral para o Biênio de 2022-2023: Sra. Claudia 375 

informou que o Conselho dará a partir de hoje os primeiros passos com relação ao 376 
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Processo eleitoral Biênio 2022/2023 e que será preciso antes de qualquer ação, eleger a 377 

Comissão Organizadora de todo o processo eleitoral. Que a partir da composição desta 378 

comissão, o COMUS poderá dar seguimento ao desenvolvimento dos trabalhos, período 379 

de inscrição, agendamentos, análise dos documentos e minuta do decreto a ser 380 

encaminhado ao Prefeito para a sua homologação. 381 

6.  Eleição da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral Biênio 2022-2023. Sra. 382 

Claudia informou que a periodicidade da referida comissão é bem distribuída e não requer 383 

número acentuado de reuniões. Disse que ela deve respeitar a paridade, sendo 2 384 

representantes do segmento Usuários, 1 do segmento Governo/prestador 2 1 do 385 

segmento Trabalhador de Saúde. Em seguida, disponibilizou o momento para 386 

manifestação dos conselheiros interessados em ocuparem as vagas, candidatando-se os 387 

seguintes conselheiros: Laysa Christina Pires do Nascimento - segmento Governo, 388 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas - segmento trabalhador, Mônico Santos Silva e 389 

André Luís Oliveira - segmento usuários se manifestou pelo WhatsApp por solicitação do 390 

conselheiro Mônico, sendo aprovados por unanimidade pela plenária. Neste momento 391 

conselheiro Willians precisou se ausentar. Por último, disse que a referida comissão 392 

poderá contar com o apoio da Secretaria Executiva.  393 

7.  Agendar Reuniões das Comissões do COMUS (Comissão de Revisão das 394 

legislações internas do COMUS, Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, 395 

Ética,....):  396 

7.1- Comissão de Revisão dos Instrumentos Legais do COMUS: Sra. Claudia acordou 397 

com a conselheira Alice Braz a data para a próxima reunião para o dia 18/08/2021, às 14 398 

horas, com ciência aos conselheiros Paulo Henrique e Viviane Moura, sendo que somente 399 

a conselheira Alice Braz ficará na modalidade online, considerando a distância de 400 

moradia. Conselheira Alice Braz informou que fez apontamentos e encaminhará por e-401 

mail para ciência dos demais membros. 402 

7.2- Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Sra. Claudia 403 

aproveitou o momento e agendou reunião da referida Comissão para o dia 18/08/2021, às 404 

16 horas, objetivando aproveitar o mesmo dia da reunião da Comissão de Revisão dos 405 

instrumentos legais do COMUS, objetivando aproveitar a presença da conselheira Viviane 406 

Moura que também reside na Costa Sul, sendo o seu início às 16 horas do dia 18/08/2021. 407 

São os membros: Viviane Moura, Maria Ângela Laurito, Claudia Prudente e Douglas 408 

Alberto Braga.  409 

8.  Ciência sobre a visita ao Hospital de Boiçucanga: Sra. Claudia informou que 410 

efetuaram a visita na Usina do Hospital de Boiçucanga e que a partir de agora, o COMUS 411 

fará um questionário a ser enviado para a Secretaria de Saúde com alguns apontamentos 412 

referente ao tema para futura ciência da plenária. Considerou que o Hospital é muito 413 

bonito, porém apresenta carências de um olhar mais minucioso em alguns departamentos. 414 

Pode observar que que existe uma vasta amplitude com relação a planta física, porém 415 

faltam serviços e consequentemente recursos humanos. Porém crê que faltam ajustes 416 

que deseja conversar com a plenária para recomendações. Considerou um “Elefante 417 

Rosa”, pois observou um espaço muito amplo, prédio bem localizado, material de 418 

acabamento de primeira qualidade, porém deserto, sem utilização, sem serviço, sem 419 

recursos humanos. Convidou os conselheiros para se unirem e reunirem com sugestões 420 

pertinentes ao Hospital da Costa Sul, pois crê que o Hospital tem um grande potencial e 421 

a Costa Sul é merecedora do melhor. Conselheira Alice Braz se colocou à disposição 422 
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para uma nova visita ao Hospital da Costa Sul e disse que compartilha do mesmo 423 

entendimento sobre o referido Hospital, disse que ele tem potencial, é bem estruturado e 424 

bem acabado, porém tem pecado no quesito atendimento, com relação à humanização e 425 

aos profissionais que parecem despreparados para atender. Sra. Claudia disse que é de 426 

grande valia toda e qualquer conversa a respeito do novo Hospital, pois a impressão que 427 

teve ao visita-lo foi de solidão, apesar de tudo muito bonito sentiu falta de serviços, tudo 428 

muito deserto. Entende que a pandemia deve ter contribuído para esta situação, porém 429 

vamos crer que tudo ficará melhor de hoje em diante, até porque o período de temporada 430 

está batendo a porta.  431 

9.  Relatório do Conselho Fiscal emitido pelo representante do COMUS: Sra. Claudia 432 

acordou com a plenária que o Relatório a ser apresentado pela conselheira Laysa seja 433 

disponibilizado por e-mail para encaminhamento aos conselheiros considerando a falta de 434 

tempo hábil para a sua apresentação, não havendo objeções da plenária. 435 

10.  Relatório do Conselho Curador emitido pelo representante do COMUS: Sra. 436 

Claudia acordou com a plenária que o Relatório a ser apresentado pelos conselheiros do 437 

segmento Usuários será disponibilizado por e-mail para encaminhamento aos 438 

conselheiros considerando a falta de tempo hábil para a sua apresentação, não havendo 439 

objeções da plenária. 440 

11. Relatório parcial da COFIN referente 2ºQuadrimestre/2021: Sra. Claudia informou 441 

que as ressalvas do 1º Quadrimestre/2021 já foram disponibilizadas à Secretaria de Saúde 442 

e que algumas já foram saneadas e que agora estão em fase de emissão de parecer das 443 

contas referentes ao 2º Quadrimestre/2021 para apresentação no final de setembro/2021.   444 

12. Relatório do Comitê de Crise apresentado pelo COMUS: Sra. Claudia informou 445 

que a Sra. Jacqueline Marinho já entregou o Relatório Mensal e este também será 446 

disponibilizado por e-mail para os conselheiros para ciência.  447 

13- Assuntos Gerais:  448 

13.1- Considerações Sra. Dirceia: A referida conselheira manifestou a dificuldade em 449 

encontrar pessoas que queiram exercer o trabalho voluntário como representantes das 450 

entidades, nos diversos segmentos, por isso ainda não conseguiu parar de trabalhar 451 

porque não consegue colocar pessoas para sua substituição. Sra. Claudia disse entender 452 

muito bem esta situação, quando se trata de doação, de trabalho voluntário fica difícil 453 

encontrar pessoas que se dispõe. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  454 

Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata 455 

que será submetida à aprovação na próxima reunião ordinária e assinada pelos membros 456 

presentes na modalidade Presencial e online. Ata elaborada por Renata de Melo Reinig 457 

e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas.  458 

São Sebastião, 10 de agosto de 2021.  459 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 460 

Maria Angela Laurito de Moraes  Jacqueline Marinho Santos  

Laysa Christina Pires do Nascimento  Fernanda C. da S. L. Paluri Cunha  

Willians Alves Santana  Ana Maria Batelochi  

Gustavo Barboni de Freitas  Claudia Prudente C. de Siqueira  

Leonel Nulman Szterling  Dirceia Arruda de Oliveira  

Alice Braz Rodrigues  Douglas Alberto Braga  

João Batista Fernandes Filho  Ângela Julia Recchia Thomaz  
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