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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMNETO DE CRISE COVID-19.   1 

Data: 15 de maio de 2020 – Sala de Reunião do Comus.  2 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata. 3 

Ordem do dia: 4 

1 – Discussão referente às ações do COMUS durante a Pandemia:  5 

Sra. Cláudia – Presidente do Comus - lembrou que este grupo de trabalho teve sua 6 

formação de trabalho pautada na necessidade de subsidiar a Secretaria Executiva nas 7 

decisões do COMUS durante a Pandemia COVID-19, e está consignada na ata 161ª Reunião 8 

Extraordinária do COMUS. 9 

2- Apresentação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2020: 10 

A Presidente colocou em discussão o modelo de apresentação da Prestação de Contas. O 11 

Conselheiro Leonel sugeriu que as apresentações para o Comus e a Câmara fossem juntas, 12 

assim facilitaria o processo e utilizaríamos o Know-How que a Câmara já tem para 13 

transmissão on-line. A Presidente concordou, e como a apresentação na Câmara será no dia 14 

28, os conselheiros terão os dias 29 e 30 para se manifestarem seus votos; ressaltou que 15 

quem não se manifestar o voto será considerado como aprovado, e para aprovar com 16 

ressalvas ou reprovar terá obrigatoriamente que se manifestar por e-mail, e se comprometeu 17 

a explicar todo o processo para os conselheiros, se necessário até por telefone, um a um. 18 

Ressaltou que também temos os instrumentos de Gestão (Plano Municipal e Programações 19 

Anuais de Saúde) e o RAG para apresentar também. Lembrou aos Conselheiros Paulo 20 

Henrique e Jacqueline que a emissão do parecer da Prestação de Contas do 1º Quad./20 21 

está próximo, e que se tiver algum ofício ainda pendente de resposta que possam enviar até a 22 

próxima semana. A Conselheira Jacqueline informa que é prerrogativa da Secretaria da 23 

Saúde a apresentação das contas ao Conselho, e que portanto, ela deverá informar quando, 24 

como e de que forma as contas serão apresentadas. A Presidente esclarece que o 25 

Conselheiro Bruno informou a mudança da data da apresentação de 26 para 29/05/20, mas 26 

não passou mais nenhuma informação. O Conselheiro Paulo Henrique sugere passar essas 27 

informações para o Conselheiro Bruno para ele dar andamento. A Conselheira Jacqueline 28 

coloca que na verdade a discussão tem que ser levada para a Secretária, mesmo porque 29 

pode exigir serviços de mídia que só a Divisão de T.I. da Prefeitura pode disponibilizar. Há 30 

consenso de que a apresentação unificada na Câmara é uma boa solução, mas que cabe a 31 

Secretaria a iniciativa de consultar a Câmara e posteriormente informar o Conselho. A 32 

Presidente frisou o fato de que estamos todos vivendo um momento ímpar, e que esta 33 

comissão foi formada exatamente com o intuito de achar soluções para essa situação, 34 

ressalta que inclusive vai levar essa situação à Comissão de Revisão da Lei e do Regimento, 35 

para que possamos regulamentar situações como essa, que podem voltar a ocorrer 36 

futuramente. Os Conselheiros Leonel e Viviane disseram que a comunicação on-line está 37 

bem eficiente, com e-mails e whatsapp principalmente. A Presidente informa que o Conselho 38 

já se colocou à disposição da Secretaria para facilitar o processo, e agora ficará no aguardo 39 

das instruções sobre a apresentação. Falou também que tudo o que for discutido e deliberado 40 

nesta reunião será enviado aos conselheiros por e-mail, bem como os documentos tramitados 41 

e as demais reuniões que ocorrerem; o objetivo é manter os conselheiros atualizados sobre 42 

os dados referentes à Saúde nesse período de Pandemia. Ficou definido que a próxima 43 

reunião presencial será dia 02/06/2020 às 16h, e qualquer outra comunicação será feita por 44 

meio do Grupo no Whatsapp. 45 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 46 

pelos presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa. 47 

São Sebastião, 15 de maio de 2020. 48 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 49 

Membros da Comissão 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  
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Henrique Cardoso dos Santos  

Paulo Henrique Ribeiro Santana  

Marcela Prates Santana  

Leonel Nulman Szterling   

Jacqueline Marinho Santos  

Viviane Moura Snodgrass  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx50 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx52 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx53 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx54 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx55 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx56 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx57 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx58 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx59 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx60 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx61 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx62 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx64 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx65 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx66 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx67 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx68 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx69 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx70 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx71 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx72 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx73 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx74 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx75 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx76 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx77 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx78 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx79 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx80 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx81 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx82 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx83 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx84 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx85 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx86 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx87 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx88 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx89 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx90 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx91 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx92 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx93 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 94 


