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ATA DA 278 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. Data: 11 de janeiro de 2022. Início às 15 horas e 10 2 

minutos, em segunda chamada e término às 16 horas e 49 e nove minutos, modalidade 3 

presencial e online pela plataforma Zoom. 4 

Sra. Claudia deu início a reunião solicitando que os conselheiros não deixassem a sala 5 

de reunião, presencial e online, sem que a presidente ou dirigente da mesa desse o 6 

fechamento oficial da reunião. Relembrou que a reunião era gravada para fins de 7 

elaboração de atas, conforme a Lei 13709/2018 – LGPD – Lei Geral de Proteção de 8 

Dados Pessoais. Informou que seria necessária a presença dos membros indicados 9 

(titulares e suplentes) para que houvesse a eleição.   10 

1- EXPEDIENTE: 11 

As atas: 274ª (Ducentésima Septuagésima Quarta) Reunião Ordinária COMUS 12 

realizada no dia 14/12/2021; 180ª (Centésima Octogésima) Reunião Extraordinária 13 

COMUS realizada em 13/12/2021 e 181ª (Centésima Octogésima primeira) Reunião 14 

Extraordinária COMUS realizada em 17/12/2021 serão submetidas a aprovação na 15 

279ª (Ducentésima Septuagésima nona) Reunião Ordinária a ser realiza em 08/02/2022 16 

em decorrência da falta de tempo hábil pelos seguintes motivos: aposentadoria da Sra. 17 

Ana Maria; estagiárias de atestado - gripe; grande volume de reuniões devido a 18 

alteração da lei e do processo eleitoral; e tramites burocráticos do Processo Eleitoral. 19 

2- DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS:  20 

Ofícios Expedidos: Of. 209/2021 COMUS – SESAU – Processo 191-C/2020. Of. 210/2021 21 

COMUS – SESAU – Processo 201-C/2019. Of. 211/2021 COMUS – SESAU – Valor per capito 22 

dos recursos da saúde. Of. 212/2021 COMUS – SESAU – Aquisição de mobília. Of. 213/2021 23 

COMUS – SESAU – Aquisição de material de escritório. 24 

Of. 214/2021 COMUS – SESAU – Solicitação de lanche. Of. 215/2021 COMUS – SESAU – 25 

Solicitação de manutenção de armários e ar condicionado. Of. 216/2021 COMUS – 26 

SINTRASAÚDE – Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. Of. 217/2021 COMUS – AEAASS – 27 

Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. Of. 218/2021 COMUS – SOMAR – Processo Eleitoral – 28 

Biênio 2022-2023. Of. 219/2021 COMUS – SESAU – Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. Of. 29 

001/2022 COMUS – SESAU – Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. Of. 002/2022 COMUS – 30 

SESAU – Processo Eleitoral – Biênio 2022-2023. Ofícios Recebidos: Of. 676/2021 SESAU – 31 

Referente Of. 203/2021 COMUS. Of. 680/2021 SESAU – Referente Of. 206/2021 COMUS. Of. 32 

001/2022 SESAU – Referente Of. 182/2021 COMUS. Of. 005/2022 SESAU – Referente Of. 33 

211/2021 COMUS. Of. 008/2022 SESAU – Referente Of. 219/2021 COMUS. Of. 017/2021 34 

FSPSS – Referente Of. 137/2019 COMUS Relação de Remessas do Fundo Municipal de 35 

Saúde: Extratos Bancários - BB e CEF – competência novembro 2021. Empenhos – 36 

competência novembro 2021. FOPAG – competência novembro 2021. Prestação de Contas 37 

FSPSS – competência novembro 2021. Resoluções: nº 0054/2021 – Aprovação da Alteração 38 

da Lei 2579-218. nº 0055/2021 – Aprovação de Entidades para o pleito eleitoral. n° 0056/2021 – 39 

Aprovação do Credenciamento de Nova Unidade de Saúde em Paúba. n° 0057/2021 – 40 

Aprovação da Inserção de Metas no Plano Municipal de Saúde referente ao Hospital de 41 

Boiçucanga. Decreto nº 8436/2022 – COVID-19. E-mails recebidos: DRS17 – 3ª Conferencia 42 

Estadual de Saúde Mental e suas Etapas. DRS17 – 3ª Conferencia Estadual de Saúde Mental. 43 

DRS17 – Prorrogação das Datas das Etapas da 3ª CESM/SP. Atualização de informações sobre 44 

as ações em andamento em Itatinga – Dez/2021. SINTRASAÚDE – RE: Encaminhando Of. 45 

001/2022 COMUS. Vigilância Epidemiológica – Segue plano de contingência de arbovirose. 46 

Membros indicados Pleito Eleitoral – Resposta de E-mail teste. E-mails enviados: Nelson da 47 

Silva Alves – Atualização de informações sobre as ações em andamento em Itatinga Dez/2021. 48 

Flavio H Kajiya – Atualização do site do COMUS. Flavio H Kajiya – Pauta da 278ª Reunião 49 

Ordinária do COMUS. Flavio H Kajiya – Atualização do site do COMUS. Claudia Canhadas – 50 

Pauta 278ª Ordinária. Membros indicados Pleito Eleitoral – E-mail teste. Conselheiros – Pauta 51 

da 278ª Ordinária. Membros Indicados – Regimento das eleições para os membros. Flavio H 52 

Kajiya – Calendário de reuniões do COMUS 2022, atualização de site. Outros: Ouvidoria – 53 

Relatório – competência novembro 2021. Viviane Moura – Ata da 42ª Assembleia geral ordinária 54 
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do Conselho Curador da FSPSS e Pauta da 24ª. Decreto nº 8436/2022 – COVID-19 55 

ORDEM DO DIA:  56 

1. Apresentação do Plano Municipal de Contingencia para as Arbovirose 57 

(Demandará votação) 58 

2. Modalidade do Pleito Eleitoral (Demandará votação) 59 

3. Eleição dos novos Representantes da Sociedade Civil organizada, dos 60 

Trabalhadores a Área da Saúde e dos Prestadores de Serviço da Rede de 61 

Saúde. 62 

4. Eleição de novos membros para a Secretaria Executiva 63 

5. Eleição de novos membros para a Comissão de Finanças – COFIN 64 

6. Eleição de novos membros para a Comissão de Acompanhamento do Plano 65 

Municipal 66 

7. Eleição de novos membros para a Comissão de Ética 67 

8. Eleição de novos membros para a Comissão de Revisão dos Instrumentos 68 

Legais do COMUS 69 

9. Eleição de novos membros para o Conselho Curador 70 

10. Eleição de novos membros para o Conselho Fiscal 71 

Sra. Claudia informou que colocaria em votação, para atual composição do COMUS, 72 

os itens 1 e 2 da Ordem do dia, e que os outros itens dependeriam da deliberação do 73 

item 2. Sra. Laysa concordou com a deliberação dos itens um e dois da ordem do dia, 74 

contudo analisou que a eleição das comissões tornariam a pauta muito extensa. 75 

Sugeriu que fosse apresentado o Plano Municipal de Contingencia as arboviroses e 76 

posteriormente deliberariam sobre o processo eleitoral. Propôs que fosse agendada 77 

reunião extraordinária ou transferida para a próxima reunião ordinária as eleições das 78 

comissões. Sra. Claudia observou não havia quórum das entidades que participariam 79 

do pleito eleitoral e que existia tempo hábil para a eleição. Disse que a modalidade 80 

presencial, da votação, foi suspensa devido o Decreto Municipal, contudo observou que 81 

estavam havendo reuniões até mesmo o próprio prefeito de forma presencial com 82 

número elevado de pessoas. Informou que haviam solicitado o adiamento da eleição 83 

pois no mês de janeiro muitas pessoas estariam de férias ou recesso. Sra. Laysa 84 

relembrou que a divergência, referente a alteração da data da eleição, seria deliberada 85 

pela plenária. Informou que estava participando de forma online, pois encontra-se com 86 

covid como outros servidores. Disse ser uma situação incomum, mas existem muitos 87 

casos positivos e que no dia anterior a reunião o Sr. Paulo Henrique a informou que em 88 

um dos PSFs um terço da população apresentou sintomas respiratórios e procuraram 89 

a unidade testaram positivo. Acredita ser temeroso unir muitas pessoas de forma 90 

presencial devido ao número é elevado de pessoas com covid. Justificou que 91 

manifestou sua opinião, independente da eleição das entidades acontecer ou não no 92 

dia 11\01\2022, por conta do horário que poderia ser estendido, provavelmente, além 93 

das 17 horas caso houvesse a eleição das entidades e das comissões. Sra. Ana 94 

Claudia sugeriu que fosse otimizada a reunião, pois muitos estão de férias, e 95 

deliberassem tudo o que fosse possível na reunião, e que faltasse fosse deliberado na 96 

próxima reunião ordinária em fevereiro de 2022, observando que a gestão 2020 – 2021 97 

encerra-se em março de 2022. Sr. Mônico sugeriu que dessem continuidade a reunião 98 

e que no momento oportuno a plenária deliberaria sobre a eleição. Sra. Claudia   99 

passou a palavra para a Sra. Regiane e Sr. Eduil para apresentação do Plano Municipal 100 

de Contingência para as Arboviroses.  101 

1. Apresentação do Plano Municipal de Contingencia para as Arbovirose: Sr. Eduil 102 

iniciou sua apresentação informando que o Plano Municipal de Contingência para as 103 

Arboviroses – dengue, Chikungunya e Zika vírus é apresentado anualmente ao COMUS 104 

para aplicação no biênio 2021\2022. Informou que a dengue e o aparecimento da 105 
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Chikungunya, no ano de 2021, tornou-se um problema constante no munícipio e na 106 

região, agravado pela parte geográfica (extensão muito grande), grande fluxo de 107 

visitantes ao município devido o verão, e pelo aumento natural dos mosquitos (chuva e 108 

calor).  Explanou sobre os objetivos gerais do Plano de Contingencia: - criar fluxo de 109 

trabalho integrado e planejado entre as vigilâncias epidemiológica, laboratorial e 110 

sanitária e ambiental, as ações de controle do vetor, a rede assistencial de saúde, a 111 

educação/comunicação/mobilização social (sociedade civil e setor privado); -  Qualificar 112 

e organizar as ações da rede assistencial de saúde garantindo aos usuários o acesso 113 

ao diagnóstico precoce e manejo clínico adequado; Definir e garantir a estrutura mínima 114 

na vigilância ambiental para ações de controle do vetor A. aegypti; - Atribuir ao Agente 115 

Comunitário de Saúde – ACS as atividades de orientações e intervenções diretas no 116 

controle do vetor A. aegypti durante a realização da visita domiciliar; - Monitorar os casos 117 

positivos para identificar a população/área suscetível, desencadeando oportunamente 118 

ações de controle de criadouros; - Planejar a necessidade, adquirir e garantir a 119 

distribuição oportuna de insumos estratégicos (soro fisiológico, medicamentos, sais de 120 

reidratação, dispositivo intravenoso, equipo); - Definir quais Unidades de Saúde serão 121 

referência no atendimento para arboviroses e quais serão Unidades de Reidratação; - 122 

Promover a capacitação de profissionais envolvidos no enfrentamento dos agravos em 123 

questão; - Promover ações de mobilização social com estratégia da intersetorialidade; - 124 

Criar a sala de situação municipal e manter reuniões de discussão permanentes com 125 

periocidade mensal; - Acompanhar a evolução dos indicadores epidemiológicos para o 126 

monitoramento dos cenários de risco e transmissão; e Monitoramento dos cenários. 127 

Dengue. Informou que, em ano de COVID, até a trigésima semana epidemiológica 128 

houveram 396 casos positivos de Dengue e que fecharam o ano com 408/409 casos 129 

positivos, tendo um aumento de 23% em relação a 2020. Atribuiu o aumento de casos 130 

ao grande fluxo de pessoas que se mudaram ou visitaram (turistas) o município e ao 131 

possível cruzamento entre os testes de covid e dengue. Explicou que houve um 132 

aumento considerável de casos de dengue juntamente com o pico de COVID no início 133 

do ano de 2021. Observou que a baixa temperatura que se estendeu até janeiro de 2021 134 

auxiliou na queda dos casos de dengue no segundo semestre, e que houveram períodos 135 

sem registro de transmissão no município. Apresentou gráfico informando a quantidade 136 

de casos por Bairros, exemplificou com os Bairro de Maresias com 44 casos, São 137 

Francisco com 22 casos, e bairros que não houveram casos registrados como Toque 138 

Toque Grande e Calhetas. Apresentou coeficiente de incidência de dengue 139 

(casos/10.000 habitantes). Fez observações sobre os anos: 2015 - grande número de 140 

casos; 2019 - houveram muitos casos notificados, contudo não foi de forma tão 141 

agressiva e 2020 e 2021 - os casos se mantiveram de forma mediana.  Informou que 142 

coeficiente de incidência de dengue é feito por comparativo de 10 anos, picos médios e 143 

mínimos em 10 anos. Apresentou gráficos contendo: perfil dos positivados, a maioria 144 

entre 20 e 60 anos; dos sintomas relatados; e dos bairros com alta densidade 145 

populacional e baixa imunização. Explicou que nos Bairros com Olaria, Topolandia, Vila 146 

Amelia e Pontal existe um sistema de densidade populacional alto e pouco imune, tal 147 

situação seria um alerta, pois se viesse outra onda de dengue, a população destas 148 

regiões poderia ter problemas de contagio. Apresentou mapas contendo os números de 149 

casos por bairro e de casos estimados por bairro em 2021. Observou que 18% dos 150 

casos seriam sintomáticos e 82% assintomáticos, sendo assim foi feito uma 151 

extrapolação para ter aproximadamente um número estimado que provavelmente 152 

pegaram a doença nos últimos anos. Sra. Ana Claudia observou que os bairros com 153 

maior número de registro de casos de dengue seriam os que tem a maior quantidade 154 

de casas de temporada, que ficam mais tempo fechadas e pouca população residente. 155 

Sr. Eduil respondeu que a pesquisa varia anualmente e se comparasse com o gráfico 156 
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do ano de 2020 encontraria realidade diferente da atual, exemplificou utilizando a Costa 157 

Norte, que em de 2021 quase não houveram casos, contudo foi um problema durante 158 

três anos seguidos, e tiveram uma grande imunização, no caso Jaraguá teve 32% de 159 

imunização, e esses dados variam ao longo da geografia do município durante o ano. 160 

Explicou que, muitas vezes, o maior problema seria a densidade populacional, pois para 161 

a transmissão da doença seria necessário pessoas, em bairros mais isolados o 162 

mosquito não encontra como fazer a transmissão. Chikungunya. Informou que na 163 

Baixada Santista houve uma epidemia de Chikungunya sendo notificados 164 

aproximadamente quatorze mil casos no geral.  Explicou ser uma doença extremamente 165 

debilitante com sequelas, como dores nas articulações e prostração, que seguem por 166 

meses.  Observou que em 2021 houveram 42 casos suspeitos e 10 casos confirmados, 167 

que fizeram grandes ações, contudo não houve constância na disseminação da doença, 168 

e que faziam meses sem que aparecesse qualquer caso. Encerrou informando que não 169 

houveram casos positivos relacionados ao Zica vírus. Sra. Regiane iniciou sua 170 

apresentação dizendo que os principais eixos do plano de contingência o cenário atual 171 

de São Sebastião, com base no histograma da dengue e no modelo proposto pela 172 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, estaria classificado como situação de 173 

risco moderada, Observou que os três principais eixos norteadores do documento da 174 

gestão, o departamento de vigilância de saúde e o eixo assistencial, Explicou que o eixo 175 

da gestão seria a parte do comando das ações, dos setores e inter setores, que teria 176 

como prioridade organização da assistências, das vigilâncias (sanitárias e 177 

epidemiológicas), e o apoio administrativo e logístico de toda as ações. No eixo da 178 

vigilância de saúde existem três principais tópicos: a vigilância epidemiológica, sanitária 179 

e a em laboratório. A vigilância epidemiológica fica responsável em receberam e 180 

investigaram todos os casos de dengue, Chikungunya, Zika vírus e febre recebidos das 181 

Unidades de Saúde da Família – USF, Unidade de Pronto Atendimento - UPA e da 182 

Pronto Atendimento de Boiçucanga. Informou que a vigilância efetua o registro no 183 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. Explicou que após o 184 

atendimento do paciente, na UPA, era feita a notificação, e encaminhado para a USF 185 

os dados do paciente para que fosse feito o acompanhado e monitorado. Disse que a 186 

vigilância, ainda, auxilia a equipe de assistência das unidades de saúde com o objetivo 187 

de garantir o manejo adequado ao paciente; com o apoio do Núcleo de Ensino 188 

Permanente - NEP promove capacitação para os profissionais de saúde; orienta as 189 

USFs sobre as coletas; mantem o contato com clinicas e consultórios particulares 190 

reforçando a necessidade de notificação nos casos positivados de dengue, 191 

Chikungunya, Zika vírus e febre amarela. Sra. Ana Claudia perguntou se em 192 

decorrência do grande fluxo de turistas que vinha para o Município, poderiam informar 193 

se a proliferação das doenças fora importada de outros municípios. Sra. Regiane 194 

respondeu que não tinha como fazer tal mapeamento. Exemplificou utilizando os casos 195 

de dengue, que quando detectado um caso suspeito, notifica-se e aciona a Dengue para 196 

que façam o mapeamento e o controle ao redor da região. Disse que não tem como falar 197 

quem trouxe para a região. Explicou que a amostra coletada nos primeiros dias seria a 198 

NS1, mesmo teste rápido da covid IGG e IGM e em outro período a amostra coletada 199 

seria encaminhada para o Adolf Lutz. Finalizou dizendo que não tem como saber a 200 

origem. Sr. Eduil observou que muitos casos são assintomáticos, e que a dengue ou 201 

Chikungunya possam estar rodando um bairro sem manifestações e que a pessoa 202 

contaminada não ache necessário procurar a assistência básica. Sra. Ana Claudia 203 

perguntou se em decorrência dos moradores de outras regiões que vieram para o 204 

município devido o home office poderiam ter trazido a doença para a região.  Sr. Eduil 205 

respondeu que o fluxo turístico seria uma das causas que faziam os casos de dengue 206 

“explodir”, explicou que na época do pós carnaval que tem um pico maior de casos de 207 
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dengue.  Sra. Claudia observou que quando foi dito sobre o fluxo de pessoa significava 208 

que as pessoas estavam no município e não que haviam trazido a doença. Sr. Eduil 209 

respondeu que quanto maior o fluxo de pessoas maior as chances de uma pessoa trazer 210 

e outras pessoas se contaminarem e contaminar. Sra. Regiane Deu continuidade a 211 

apresentação. Vigilância laboratorial. Informou que foi contratado pelo município o teste 212 

rápido, NS1 que vai dar IGG e IGM que é colhido nas USFs, e o teste de 213 

responsabilidade da Instituição Adolf Lutz.  Explicou que o Município fica responsável 214 

pelo acompanhamento e monitoramento de todos os pacientes com resultados 215 

positivos. A vigilância sanitária é a autoridade responsável pelas inspeções dos 216 

comércios, instituições e prédios institucionais, podendo multar e acionar o órgão 217 

competente para fazer inspeção e verificar se foram cumpridas as medidas solicitadas.  218 

Eixo Extencial. Explicou que o eixo extencial envolvem 24 equipes de USFs em 16 219 

Unidades de Saúde, o Centro de Saúde 2, Ciama da Costa Sul e da Costa Norte, 220 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA, o Hospital de Clinicas da Costa Sul – HCCS, o 221 

Pronto Atendimento - PA do convenio e Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS. 222 

A prioridade do eixo extencial é seguir os protocolos, onde para cada quadro clinico e 223 

local de porta de entrada tem um protocolo a ser seguido. Observou que está previsto 224 

no Plano Municipal de Contingencia para arboviroses, em caso de epidemia, que 225 

aconteça ampliação, horário estendido (das 17 às 21hs), de atendimento nas UBS da 226 

Enseada, UBS da Topolandia, e atendimento móvel ao lado do UPA Central e do HCCS. 227 

Sra. Claudia questionou sobre o tipo de atendimento no horário ampliado. Sra. Regiane 228 

respondeu que seriam unidades sentinelas para atendimento de reidratação dos 229 

pacientes A e B da dengue e pacientes do caso C e D de dengue deveriam ser 230 

encaminhados diretamente para o UPA ou HCCS por serem casos mais complicados 231 

que requerem maiores cuidados. Informou que o “start” para aplicação das unidades 232 

sentinelas seria dado quando a transmissão da doença estivesse sendo sustentada com 233 

no mínimo, ascendente, de 14 casos positivos confirmados por laboratório. Sra. Dirceia 234 

perguntou quais ações estariam sido tomadas, pelo município, para conter os vetores.  235 

Sr. Eduil respondeu que são feitas diariamente visita a domicílios onde se tem a maior 236 

quantidade de vetores. Informou que os Agentes de Endemias visitam trimestralmente 237 

em torno de 2 mil e 300 residências no município em busca de criadouros de Aedes 238 

Egypt, para mapear os locais onde tem aparecimento de larvas e de insetos adultos, 239 

para que possam ser tomadas medidas de controle. Exemplificou utilizando a Avaliação 240 

de Densidade de Larvaria -  ADL, do final de 2021, que detectou que o Bairro do Jaraguá 241 

continha o maior número de larvas de aedes egypt. Informou foram visitadas mais de 242 

100 quadras da região para informar e vistoriar as residências na tentativa de eliminar 243 

o vetor, que efetuaram bloqueios e controle de criadouros em torno de 150m das casas 244 

com pessoas positivadas. Explicou que os bloqueios se dão necessários para que 245 

impeçam o vírus de proliferar, que nestes casos aplicam a nebulização. Enfatizou que 246 

na maior parte das vezes o problema se encontra dentro da própria casa. Sra. Claudia 247 

solicitou que fosse explicado sobre cruzamento dos testes covid e dengue. Sr. Eduil 248 

respondeu que não sabiam se isso havia acontecido, mas o que haviam observado o 249 

aumento de positivados para a covid e para dengue, de forma conjunta ao mesmo 250 

tempo. Informou que após o carnaval de 2021 houve um grande aumento de casos de 251 

dengue e covid simultaneamente, sendo assim acreditam que houveram certo 252 

cruzamento nos testes, dando falsos positivos, já que os vírus são parecidos e utilizam 253 

a mesma metodologia nos testes. Sra. Claudia disponibilizou o momento para 254 

manifestação dos conselheiros. A seguir passou a votação para a Aprovação do Plano 255 

Municipal de Contingencia para as Arboviroses 2021-2022 de forma nominal: 256 

Sra. Maria Ângela Laurito de Moraes: Votou pela aprovação do Plano; 257 

Sra. Laysa Cristina Pires do Nascimento: Votou pela aprovação do Plano; 258 
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Sra. Fernanda Carolina da S.L.P Cunha: Votou pela aprovação do Plano; 259 

Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santana: Votou pela aprovação do Plano; 260 

Sra. Ana Maria Batelochi: Votou pela aprovação do Plano; 261 

Sra. Claudia Prudente de Siqueira Canhadas: Votou pela aprovação do Plano; 262 

Sr. Leonel Nulman Szterling: Votou pela aprovação do Plano; 263 

Sra. Viviane Moura Snodgrass: Votou pela aprovação do Plano; 264 

Sra. Josilene Duarte dos Santos: Votou pela aprovação do Plano; 265 

Sra. Danila Carvalho de Santana Caruzzo: Votou pela aprovação do Plano; 266 

Sra. Dirceia Arruda de Oliveira: Votou pela aprovação do Plano; 267 

Sra. Ana Claudia Bronzatti: Votou pela aprovação do Plano; 268 

Sra. Ângela Júlia Recchia Thomaz: Votou pela aprovação do Plano;  269 

Sr. Monico Santos Silva: Votou pela aprovação do Plano; 270 

Sra. Isilda Aparecida de Rezende Giudice: Votou pela aprovação do Plano; 271 

Sr. Andre Luis Oliveira: Votou pela aprovação do Plano. 272 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos, sendo 16 votos favoráveis à sua Aprovação 273 

do Plano, resultando na Aprovação por unanimidade do Plano Municipal de 274 

Contingencia para as Arboviroses 2021-2022. 275 

2. Modalidade do Pleito Eleitoral 276 

Sra. Claudia iniciou os debates informado que seria decidido sobre o tipo votação, 277 

presencial ou online, do Pleito Eleitoral do Biênio 2022-2023. Sra. Dirceia questionou 278 

sobre a votação do pleito eleitoral ser na modalidade online. Observou a existência de 279 

lugares lotados, como restaurantes, danceterias, pousada e  até o parador com mais de 280 

600 pessoas. Acredita não haver problemas em uma a reunião de 40 pessoas em um 281 

lugar aberto, cumprindo as medidas sanitárias, para que democraticamente votem. 282 

Disse que prefere de forma presencial e que teriam até o mês de março de 2022 para 283 

que ocorra as eleições. Sra. Ana Claudia considerou que apesar de estarem 284 

participando por uma plataforma streaming, online, todos estavam se vendo e ouvindo 285 

como se estivessem de forma presencial, de forma segura para ela, seus familiares e 286 

para qualquer outra pessoa. Observou que em audiência e reuniões online as pessoas 287 

estariam afastadas, mas juntas de uma forma diferente. Informou que se houvessem 288 

optado pela reunião da modalidade presencial não conseguiria participar, pois se 289 

encontrava em outro município. Sr. Mônico sugeriu que fosse colocado em votação e 290 

o Conselheiro que quisesse justificava seu voto. Sra. Claudia Concordou com o Sr. 291 

Monico. Informou que a votação também implicaria no tipo de votação, voto aberto ou 292 

fechado. Relembrou que as votações, nas eleições anteriores, eram feitas de modo 293 

fechado, secreto, e o desempate com voto aberto, e se fosse deliberado para a eleição 294 

ser na modalidade online o voto seria aberto.  Conclui que o ponto a ser votado seria se 295 

os votos seriam abertos ou fechados. Sra. Ana Claudia observou que o conselheiro 296 

atua no COMUS de forma voluntaria, dedicando seu tempo ao coletivo sem ser 297 

remunerado. Acredita que o voto fechado seria para quem quisesse esconder algo, e 298 

que ninguém presente tinha algo para esconder. Sra. Claudia acredita que a alteração 299 

da forma de votação, pré estipulada, deveria ser deliberada pela plenária. Informou que 300 

a eleição das Comissões seria feita na próxima reunião ordinária, fevereiro, pois havia 301 

a necessidade de estarem todos presentes. Sugeriu que fosse votado a alteração da 302 

data da do pleito eleitoral para fevereiro. Sra. Ana Claudia acredita que seja melhor 303 

fazer a votação do pleito eleitoral em fevereiro, para as instituições se organizarem, 304 

tenham ciência que terão que disponibilizar tempo para trabalhar nas Comissões do 305 

COMUS. Sra. Laysa perguntou se haviam representantes, das Entidades inscritas, 306 

suficientes presentes para que pudessem fazer a eleição. Sra. Maria Ângela  solicitou 307 

que fosse informado quais entidades não tinham representantes presentes. Observou 308 

que ausência na reunião demonstrava falta de interesse em participar do Conselho. Sra. 309 
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Claudia analisou a lista de presença e constatou a ausência do suplente da APAE, do 310 

titular e suplente da SindPetro e do suplente da SAMPOC. Sr. Paulo Henrique 311 

perguntou qual artigo do Regimento Interno fala da necessidade de estarem presentes 312 

o titular e suplente para ter direito ao voto. Sra. Claudia disse que não existe previsão 313 

legal no Regimento, contudo foi acordado pela plenária do Biênio anterior a exigência 314 

da presença de todos, titulares e suplentes. Acredita que todos deveriam comparecer 315 

no dia da votação, pois também haveria eleição das Comissões. Observou que na data 316 

da posse todos devem estar presentes, salvo em caso de doença, com a apresentação 317 

de atestado. Sra. Laysa questionou sobre a eleição. Sra.  Claudia informou que as 318 

eleições das comissões seriam feitas em fevereiro de 2022, devido o pouco tempo 319 

restante para o termino da reunião e que deliberariam se a eleição das entidades seria 320 

feita na presente data ou em fevereiro.  A seguir, passou-se a votação sobre a data da 321 

Eleição, sendo esta efetuada de forma nominal:  322 

Sra. Maria Ângela Laurito de Moraes: votou para que a eleição seja na presente data.  323 

Sra. Laysa Cristina P. do Nascimento: votou para que a eleição seja na presente data.  324 

Sra. Fernanda Carolina S. L. P. Cunha: votou para que a eleição seja na presente 325 

data, tendo em vista o novo surto de COVID deveriam aproveitar a oportunidade que 326 

todos estariam online para fazer a eleição. 327 

Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santana: votou para que a eleição seja na presente data, 328 

justificou dizendo que reiterava seu voto anterior quando foi deliberado pela plenária em 329 

não alterar a data da eleição. 330 

Sra. Ana Maria Batelochi: votou para que a eleição seja na presente data. 331 

Sra. Claudia Prudente S. Canhadas: votou para que as eleições sejam em fevereiro.  332 

Sr. Leonel Nulman Szterling: votou para que a eleição seja na presente data. 333 

Sra. Viviane Moura Snodgrass: votou para que a eleição seja na presente data. 334 

Sra. Danila Carvalho de S. Caruzzo: votou para que a eleição seja na presente data. 335 

Sra. Dirceia Arruda de Oliveira: votou para que as eleições sejam em fevereiro. 336 

Sra. Ana Claudia Bronzatti: votou para que a eleição seja na presente data.  337 

Sra. Ângela Júlia Recchia Thomaz: votou para que a eleição seja na presente data. 338 

Sr. Mônico Santos Silva: votou para que a eleição seja na presente data. 339 

Sra. Isilda Aparecida de R. Giudice: votou para que a eleição seja na presente data. 340 

Sr. Andre Luis Oliveira: votou para que a eleição seja na presente data. 341 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos, sendo 13 votos favoráveis a eleição das 342 

Entidades fosse feita na presente data, e 2 votos favoráveis que as eleições ocorressem 343 

em fevereiro, resultado na Aprovação, pela maioria de votos (13x2), para que as 344 

Eleições ocorram na presente data de forma online, com voto aberto.  345 

Em seguida, Sra. Claudia, informou que com o voto em aberto, o representante das 346 

Entidades concorrentes, deveria votar em Entidade diferente a que representasse. 347 

Informou que devido a SindPetro não ter representante presente estaria 348 

automaticamente desclassificado. Entidades aptas a concorrer no Processo Eleitoral – 349 

Biênio 2022-2023, no segmento usuário: APAE de São Sebastião, SOMAR, SAB – 350 

Associação Amigos de Barequeçaba, Associação Comercial e Empresarial de São 351 

Sebastião – ACE, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Associação da União de 352 

Bairros da Topolandia, Olaria e Itatinga – UniBairros, Associação de Pousadas e hotéis 353 

de Maresias – APHM, Associação dos Engenheiros, Arquitetos  e Agrônomos de São 354 

Sebastião – AEAASS, SAMPOC, Caritas da Paróquia de São Sebastião  e Lar Vicentino. 355 

Sr. Moises informou que a APHM - Associação de Pousadas, Hotéis de Maresias 356 

passou a contemplar Bares e Restaurantes, alterando assim a nomenclatura para 357 

APHMBR – Associação de Pousadas, Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias. Sra. 358 
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Claudia passou a votação da Eleição – Biênio 2022-2023, segmento usuário, sendo 359 

esta efetuada de forma nominal, por entidade:  360 

Lar Vicentino:  votou na OAB 361 

Unibairros: votou na Sampoc 362 

Associação Comercial: votou na Associação dos Engenheiros 363 

APAE: votou na OAB 364 

Sampoc: votou na UNIBAIRROS 365 

APHMBR: votou na OAB 366 

Somar: votou no Lar Vicentino  367 

OAB: votou na Associação Comercial 368 

Caritas: votou na OAB 369 

Amigos de Barequeçaba: votou no Lar Vicentino 370 

Associação dos Engenheiros: votou na Associação Comercial. 371 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos: OAB com 4 votos, Lar Vicentino com 2 372 

votos, Associação Comercial com 2 votos, Unibairros com 1 votos, Sampoc com 1 votos 373 

Associação dos engenheiros com 1 votos. Informou que as entidades acima citadas 374 

teriam representatividade no Conselho e que haveria nova eleição entre as entidades 375 

Somar, Apae, APHMBR, Caritas e Amigos de Barequeçaba para preencher as quatro 376 

vagas restantes. Em seguida, Sra. Claudia, passou para a votação de desempate para 377 

preencher quatro vagas restantes. 378 

Lar Vicentino:  votou na Associação Amigos de Barequeçaba 379 

Unibairros: votou na APAE 380 

Associação Comercial: votou na APHMBR 381 

APAE: votou na APAE 382 

Sampoc: votou na APAE 383 

APHMBR: votou na Somar 384 

Somar: votou no Somar 385 

OAB: votou na APHMBR 386 

Caritas: votou na APAE 387 

Associação Amigos de Barequeçaba: votou no Associação Amigos de Barequeçaba 388 

Associação dos Engenheiros: votou na APAE 389 

Sra. Claudia efetuou a contagem dos votos: APAE com 5 votos, Associação Amigos de 390 

Barequeçaba com 3 votos, Somar com 2 votos, APHMBR com 2 votos e Caritas com 0 391 

votos. Informou que as Entidades que representarão o segmento usuário no COMUS – 392 

Biênio 2022-2023 serão as Entidades: OAB, Lar Vicentino, Associação Comercial, 393 

Unibairros, Sampoc, Associação dos Engenheiros, APAR, APHMBR, SOMAR e SAB.  394 

Sendo a Composição do COMUS – Biênio 2022-2023: 395 

Segmento Governo: 396 

I. Titular: Indicados: 397 

Reinaldo Alves Moreira Filho 398 

Suplente: Maria Ângela Lautiro de Moraes 399 

Titular: Laysa Christina Pires do Nascimento 400 

Suplente: Carla Brasil de Oliveira 401 

Titular: Fernanda Carolina S. L. P. Cunha 402 

Suplente: Dilmara Oliveira Abreu 403 

Titular: Paulo Henrique Ribeiro Santana 404 

Suplente: Willians Alves Santana 405 

II. Prestadores de Serviço: 406 

- Irmandade Santa Casa Coração de Jesus 407 

Titular: Ana Maria Batelochi 408 
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Suplente: Gustavo Barboni de Freitas 409 

Segmento Trabalhadores de Saúde: 410 

- Secretaria de Saúde - SESAU: 411 

Titular: Marcos Oliveira Mariano 412 

Suplente: Nanci Dias dos Santos 413 

- Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS 414 

Titular: Carlos Eduardo Mackevicius 415 

Suplente: Helder Alves de Souza 416 

- Sindicato dos Servidores Públicos – SindServ 417 

Titular: Claudia Prudente de Siqueira Canhadas 418 

Suplente: Angélica Garcia dos Santos 419 

- Associação dos Médicos de São Sebastião e Ilhabela – AMESSI 420 

Titular: Sérgio Luiz Jeremias Junior 421 

Suplente: Lucas Faria de Souza Camargo 422 

- Irmandade Santa Casa Coração de Jesus 423 

Titular: Lourival Siqueira dos Santos 424 

Suplente: Daniel Alves Rodrigues Delgado 425 

Segmento Usuários: 426 

- APAE de São Sebastião: 427 

Titular: Ricardo Augusto Santos dos Santos 428 

Suplente: Aline de Cardinalli Paes Leme 429 

- Associação de Amigos da Praia de Maresias – SOMAR 430 

Titular: Denise Cesar 431 

Suplente: Dirceia Arruda de Oliveira 432 

- Associação Amigos de Barequeçaba – SAB 433 

Titular: Adriana Martins dos Santos 434 

Suplente: Paulo Roberto Lourenço 435 

- Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião – ACE 436 

Titular: Olivo Ramiez Balut 437 

Suplente: Ralf Reste 438 

- Ordem dos Advogados – OAB 439 

Titular: Ana Claudia Bronzatti 440 

Suplente: Alice Braz Rodrigues 441 

- Associação da União dos Bairros da Topolandia, Olaria e Itatinga – UNIBAIRROS 442 

Titular: Andre Luis de Oliveira  443 

Suplente: Monico Santos Silva 444 

- Associação de Pousadas, Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias – APMHBR 445 

Titular: Andre Vitorio Teston 446 

Suplente: Moises de Jesus Almeida Rocha 447 

- Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião – AEAASS 448 

Titular: José Verissimo dos Santos Filho 449 

Suplente: Ronaldo Ferreira Lopes 450 

- Associação dos Moradores do Bairro do Pontal – SAMPOC 451 

Titular: Marcio Henrique Zaffani 452 

Suplente: Silvio Gonçalves Peres Junior 453 

- Lar Vicentino 454 

Titular: Danila Carvalho de Santana Caruzzo 455 

Suplente: Josilene Duarte dos Santos 456 

Sra. Claudia informou que a eleição das Comissões seria feita na próxima Reunião 457 

Ordinária do COMUS, em fevereiro, e reiterou a importância da presença de todos para 458 

a formação das Comissões. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as 459 
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dúvidas, foi lavrada a presente ata que será submetida à aprovação na próxima reunião 460 

ordinária e assinada pelos membros presentes. Ata elaborada por Renata de Melo 461 

Reinig e presidida por Claudia Prudente de Siqueira Canhadas. 462 

São Sebastião, 11 de janeiro de 2022. 463 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 464 

COMPOSIÇÃO-BIENIO 2020\2021 465 

Maria Ângela Laurito de Moraes   

Laysa Cristina Pires do Nascimento   
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Dilmara Oliveira Abreu  

Paulo Henrique Ribeiro Santana   

Willians Alves Santana   

Ana Maria Batelochi  

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Leonel Nulman Szterling  

Viviane Moura Snodgrass  

Danila Carvalho de Santana Caruzzo  

Josilene Duarte dos Santos  

Dirceia Arruda de Oliveira  

Ana Claudia Bronzatti  

Alice Braz Rodrigues   

Ângela Júlia Recchia Thomaz  

Mônico Santos Silva  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Andre Luis Oliveira  

PARTICIPANTES 466 

Edwil Bernadi Piva  

Regiane P. Silveira Teodoro  

ELEIÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO-BIENIO 2022\2023 467 

Carla Brasil de Oliveira  

Marcos Oliveira Mariano  

Helder Alves de Souza  

Sérgio Luis Jeremias Júnior  

Daniel Alves Rodrigues Delgado  

Ricardo Augusto Santos dos Santos  

Denise Cesar  

Adriana Martins dos Santos  

Paulo Roberto Lourenço  

Olivo Ramirez Balut  

Ralf Reste  

Andre Vitorio Teston  
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José Verissimo dos Santos Filho  
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Marcio Henrique Zaffani  
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