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  ATA DA 4 ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS 1 

GESTORES DE UNIDADES DE SAUDE.  2 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e oito, às 09h30min, na sala de reuniões 3 

da Unidade de Saúde de Boiçucanga, reuniu-se a Comissão de Acompanhamento dos 4 

CGU’S na presença dos membros que assinam esta Ata, para discutir a seguinte pauta: 5 

1) Dificuldades encontradas pelo Conselho Gestor no desenvolver dos trabalhos. 6 

2) Dificuldade na fixação do profissional médico na equipe do PSF de Boiçucanga. 7 

Iniciou-se a reunião às dez horas e cinco minutos com a apresentação dos membros 8 

presentes. Com a abertura  o Sr. Juvenal Marques Luis Junior  representante dos 9 

usuários e atual presidente do presente  Conselho Gestor agradece a presença da 10 

Comissão e demais membros,  informa que não está presente a representante dos 11 

trabalhadores que é a ACS Iara, por motivos de  tarefas intransferíveis. Sra. Derci 12 

pergunta se a ACS foi eleita, o Senhor Jr. informa que não,  e sim indicada. Sra. Derci 13 

esclarece que para a representatividade ter legitimidade e obedecer a Resolução 333 de 14 

2003, os representantes dos usuários e dos  trabalhadores, obrigatoriamente devem ser 15 

eleitos. Sr. Juvenal pondera a necessidade de tal ato, uma vez que se fossem esperar,  16 

os trabalhos não caminhariam. Seguindo a apresentação, Dr. Jefferson representante 17 

dos trabalhadores membro do COMUS e da presente  Comissão, Senhora Rose 18 

representante do Conselho Gestor da Unidade de Boiçucanga, Sra. Vanina Assistente 19 

Social, Sra. Maria Aparecida da Silva representante dos usuários, Sra. Silvia Galhardo 20 

representante dos usuários no COMUS e da Comissão de Acompanhamento dos CGUS 21 

e   Sra. Derci representante do Gestor no COMUS como suplente e membro da presente 22 

Comissão. Sra. Derci  justifica a dificuldade de efetivação dos trabalhos da comissão  23 

uma vez que está faltando um dos membros Dr. João Batista Fernandes representante 24 

dos usuários,  e que ocorreram diversos acontecimentos; atendimento as demandas 25 

consideradas mais urgentes, como, a Intervenção municipal no HCSS e o 26 

acompanhamento do Contrato de Gestão com a  Pro Saúde,  somada a falta de 27 

estrutura operacional  ao funcionamento do COMUS e às Comissões. Informa ainda que 28 

no início do ano foi  elaborado pela comissão  um novo modelo de  edital para realização 29 

das eleições dos CGUS porem,  não teve continuidade por coincidir  com o período de 30 

concurso público dos ACSs e outros profissionais , e posteriormente, com o período 31 

eleitoral para Prefeito e Vereadores. Sr. Juvenal  inicialmente lê uma ata da reunião de 32 

Conselho Gestor da Unidade de Boiçucanga datada de vinte seis de setembro de dois 33 

mil e sete que trata de dispensa de forma arbritaria de funcionários pela UNIFESP  com 34 
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copia para Coordenação do PSF (UNIFESP), Senhor Secretario de Saúde e COMUS. 35 

Contesta  a atitude dos supra citados, uma vez que não obteve nenhuma resposta oficial 36 

explicando a causa da dispensa. Sra. Silvia se manifesta informando fazer  parte da 37 

Comissão de acompanhamento do Convenio com a UNIFESP e que na  época,  fora 38 

chamada para participar de reunião,  onde estariam presentes os Coordenadores e 39 

responsáveis pela referida Instituição. e que entrou em contato com  o Sr. Juvenal por 40 

telefone. Sr. Juvenal Junior coloca que fora chamado sem tempo hábil para participação. 41 

Sra. Silvia informou que na reunião,  fora colocado o questionamento pelo CGUS 42 

referente à dispensa, e o  esclarecimento dado  sob a alegação de motivos técnicos. Sr. 43 

Junior pergunta se o CGU não tem poder de decisão nesses casos. Sra. Derci coloca 44 

que  as questões técnicas são de prerrogativa do gestor, ou seja, do executivo, e os 45 

Conselhos não possuem  esta autonomia, porem há de se considerar que houve falha 46 

pelos três órgãos envolvidos, uma vez que não houve resposta para o CGUS, o qual 47 

solicitou a  oficialmente. Partindo para  a pauta, o Sr. Juvenal  coloca as dificuldades 48 

encontradas para fazer funcionar o CGUS; primeiramente pela falta de entendimento por 49 

ambos os atores; trabalhador, gestor e usuário devido à falta de esclarecimentos sobre o 50 

Conselho: O que é? Como constitui, para que serve etc.? Segunda questão tratada é da 51 

dificuldade  de fixação do profissional médico na Unidade de Saúde Boiçucanga. Na 52 

seqüência Sra. Derci enfatiza quanto ao primeiro item da pauta,  se faz necessário 53 

implantar  de forma efetiva um Núcleo de Educação Permanente em Saúde no Município 54 

a fim de cumprir o estabelecido no Pacto pela Saúde,  tendo como um dos eixos 55 

prioritários a “Capacitação de Conselheiros”. Quanto ao segundo item, foi informado 56 

pelo Sr. Juvenal que atualmente a equipe do ESF de Boiçucanga conta com um médico 57 

recém contratado,  e que a mesma estaria somente dois dias por semana na Unidade, e 58 

os demais, cobrindo a ausência em outras Unidades da Costa Sul. Ressalta-se a 59 

importância da presença do médico no atendimento a demanda do seu território,  e 60 

quando este tem que se deslocar para outro,  fica inviável tanto à assistência,  quanto 61 

para o profissional, dado o desgaste diário  e este evoluindo para o seu desligamento. 62 

Considerado como um dos fatores da não fixação do profissional,  a condição de 63 

trabalho a este oferecida, concluindo-se as pontuações,  deliberou-se  por: 64 

levantamento das razões causadoras da não fixação do profissional médico nas 65 

Unidades da Costa Sul e propostas para a resolução do Problema. Agendada 66 

próxima reunião da Comissão com o CGUS de Boiçucanga no próximo dia treze de 67 

Novembro as 09h00min horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, 68 
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que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 15 de outubro de 69 

2008. Derci de Fátima Andolfo.  70 
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