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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CRISE COVID-19.  1 

Data: 04 de agosto de 2020 – Sala de Reunião do COMUS.  2 

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

como os membros da Secretaria Executiva do COMUS. 4 

Ordem do dia: 5 

1 – Discussão referente às ações do COMUS durante a Pandemia:  6 

1.1 – Apresentação do Relatório elaborado pela representante do COMUS no Comitê de 7 

Crise para o enfrentamento da COVID-19: Sra. Jacqueline Marinho deu início a 8 

apresentação informando que participou da reunião do referido Comitê e procurou se 9 

posicionar como membro do COMUS, pois não é fácil assumir papéis diferentes ao mesmo 10 

tempo. Informou que deixou claro para os membros do referido Comitê que apesar de ser 11 

representante do Governo, a sua participação no Comitê seria como representante do 12 

COMUS e em decorrência desta situação se colocou mais na posição de ouvinte. Disse que o 13 

assunto tratado é tecnicamente saúde e sua área técnica está voltada para assuntos 14 

financeiros, porém disse que elaborou um relatório compilado com detalhamento diário das 15 

reuniões. Disse que no seu entender, alguns dos itens discutidos nas reuniões do Comitê não 16 

exigem a necessidade de se colocar em pauta. Disse que não relatará debates e 17 

questionamentos técnicos entre os membros do Comitê, salientou que se baseou no 18 

conteúdo, discussões e, principalmente, o que foi deliberado. Sra. Claudia e Dr. Leonel 19 

concordaram com a mesma opinião de que somente os pontos mais significativos devem ser 20 

trazidos para a pauta. Sra. Jacqueline informou que fechou o relatório até o dia 31/07/20 e 21 

em seguida, discorreu sobre a apresentação da equipe presente a cada reunião do Comitê, 22 

incluindo membros convidados de outras secretarias ou órgãos externos. Informou que as 23 

reuniões do Comitê têm início às 9h e término 11h e 30m aproximadamente e que além da 24 

SESAU, inúmeras outras Secretarias fazem parte do referido Comitê. Destacou alguns pontos 25 

como importante, sendo estes: a falta de participação de outras secretarias e alguns conflitos 26 

de interesses em contrariedade ao determinado pelo Comitê de Crise (embasado pela 27 

Vigilância Sanitária) com o Comitê de Flexibilização também formado pela sociedade civil. 28 

Explicou que a Saúde recomenda e eles rebatem, coisas desse gênero, embora tenham 29 

representantes da Saúde em outros Comitês também. Considerou que a situação de 30 

divergência é uma questão nacional. Disse que pode visualizar na prática o que se ouve nos 31 

noticiários. Dr. Leonel explicou que o prefeito solicita ao Comitê de enfrentamento de Crise a 32 

elaboração de recomendações técnicas para possível flexibilização em função da evolução da 33 

pandemia, porém em outro momento também junto ao prefeito, o Comitê de Flexibilização 34 

pleiteia a liberação. Sendo assim, concluiu que caberá ao prefeito juntar as recomendações 35 

da Vigilância às reivindicações para flexibilização para tomada de decisão e certamente a 36 

decisão tomada não contemplará em 100% nenhuma das partes. Dando continuidade, Sra. 37 

Jacqueline informou que em decorrência da não participação por parte das secretarias que 38 

deveriam estar envolvidas nos trabalhos do Comitê, uma das liberações do Comitê foi pela 39 

revisão da portaria, bem como passar a constar em ata o registro de ausências dos demais 40 

membros, objetivando a substituição dos referidos representantes. Sra. Claudia solicitou a 41 

Sra. Jacqueline que no dia da reunião ordinária faça uma apresentação resumida do referido 42 

relatório, objetivando dar um retorno à Plenária e que disponibilizará por e-mail o relatório 43 

protocolado ao COMUS para apreciação dos conselheiros. Salientou que o COMUS recebeu 44 

e vem recebendo inúmeros questionamentos de esferas superiores e, consequentemente 45 

também efetuaram encaminhamentos, daí a importância da atualização de um membro no 46 

Comitê representante do COMUS, principalmente, nas questões relacionadas a COVID-19. 47 

Dr. Leonel informou que ontem o Comitê tomou uma grande decisão de recomendar o 48 

fechamento do Hospital de Campanha instalado no TEBAR Praia Clube. Sra. Jacqueline 49 

reforçou a metodologia adotada no referido relatório, disse que pontuou os membros 50 

presentes, pauta proposta, recursos declarados como recebidos, autorização de contratação 51 

de profissionais para os outros leitos de UTI. Já com relação a questão do desmonte do 52 
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TEBAR, explicou que o relatório contempla deliberações efetuadas até o dia 31/07/2020 e que 53 

tomadas de decisão a partir desta data entrarão no próximo relatório a partir de 01/08/2020. 54 

Em seguida, discorreu sobre a dinâmica das reuniões do Comitê, disse que eles iniciam a 55 

reunião, conduzida pela Secretária de Saúde ou alguns dos diretores da SESAU presentes, 56 

disponibilizando o número de casos ocorridos, suas variações, números de leitos disponíveis 57 

e documentos recebidos. Disse que percebeu que o maior número de reivindicações está 58 

voltado para a flexibilização, por parte das escolas, práticas esportivas, indenização de 59 

pousadas dos prédios públicos que foram utilizadas. Também foram discutidas as questões 60 

sobre a contratação de profissionais médicos e enfermeiros para os outros leitos de UTI, caso 61 

fosse necessário ir para o Hospital do TEBAR. Discutida também a questão da concessão de 62 

folgas e abonos para os profissionais da Saúde. Sra. Claudia considerou que as faltas 63 

abonadas não são presentes, são direitos, pois trabalhamos todos os dias 31 dos meses 64 

respectivos. Já o esporte a solicitação ficou baseada na liberação dos espaços públicos, bem 65 

como as academias. Concluindo disse que todas essas reivindicações tiveram a deliberação 66 

de serem levadas para discussão junto ao Comitê de Flexibilização, considerando que 67 

houveram questionamentos referentes às liberações para algumas práticas esportivas no 68 

TEBAR Praia Clube, sendo estudados os casos de atletas somente ligados às competições. 69 

Com relação às escolas de cursos livres e danças não ligadas ao MEC, estas também foram 70 

liberadas. Informou que teve também ofício de munícipe para solicitação espaço público para 71 

realização de reunião com cidadão (ano eleitoral) e comissão votou pela não flexibilização e 72 

do ensino também. Disse que o Comitê solicitou que se fizesse uma consulta ao DRS – 73 

Taubaté  e ao COSENS a respeito  74 

dos leitos de UTI. Informou que receberam um recurso no valor de R$ 3.168,000.00 referente 75 

aos 22(vinte e dois) leitos de UTI que foram habilitados por 90 dias por conta da COVID-19. 76 

Sr. Henrique perguntou se os 22 leitos existem. Sra. Jacqueline respondeu que existem e 77 

estão equipados, porém com deficiência de Recursos humanos. Em seguida, informou que 78 

num desses dias foram autorizadas a contratação de médicos e enfermeiros para preencher 79 

de maneira correta os referidos leitos de UTI, porém em outro momento existe uma fala do Dr. 80 

Leonel sugerindo remanejamento dos profissionais médicos do Pronto Atendimento para 81 

estas unidades devido à escassez desses profissionais para contratação na região. Dr. 82 

Leonel salientou a grande dificuldade de contratação para estes profissionais para a região, 83 

sobretudo neste momento. Salientou que foi muito difícil montar o serviço de UTI, a CTI teve 84 

que mudar a escala, porém Dr. Félix conseguiu. E ele, Dr. Leonel teve que abrir uma nova 85 

unidade (chamada tenda) na qual precisa de uma escala completa também, porém só 86 

conseguiu montar a metade.   87 

Sra. Claudia comentou que observou em uma consulta pessoal no site da Prefeitura, uma 88 

contratação de uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem para a Secretaria de 89 

Administração, que solicitará esclarecimentos sobre as referidas contratações. Dr. Leonel 90 

disse que todas as contratações são pelo regime CLT. Sra. Claudia informou que nestes dois 91 

casos foram chamadas por concurso público. Sra. Jacqueline consultará as referidas 92 

portarias. Sra. Claudia colocou a sugestão da desconstituição da Comissão de 93 

Acompanhamento de Crise COVID-19, em decorrência do COMUS já possuir membros 94 

representantes no Comitê Oficial para enfrentamento da COVID-19. Sugestão aprovada por 95 

unanimidade pelo grupo. Sra. Claudia considerou que a Sra. Jacqueline também poderá 96 

levar as demandas do COMUS para o referido Comitê, em seguida disponibilizou as peças 97 

documentais dos encaminhamentos do COMUS efetuados para esferas superiores, 98 

objetivando a resolução das demandas, pois existiram respostas que não foram a contento. 99 

Concluindo, Sra. Claudia acordou com a Sra. Jacqueline que o relatório será entregue todo 100 

fim de mês antes da realização da reunião Executiva. Sugestão acatada por todos os 101 

presentes.   102 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada 103 

pelos presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos. 104 
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Justificativa de ausência: Paulo Henrique.  105 

São Sebastião, 04 de agosto de 2020. 106 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 107 

Membros da Comissão 

Claudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Henrique Cardoso dos Santos  

Leonel  Nulman Szterling   

Jacqueline Marinho Santos  
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