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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DO 1 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Em 04 de junho de 2020, estiveram reunidos, na sala ON Line, via WhatsApp, os membros 3 

presentes assinarão a lista. 4 

1- Plano Municipal de Saúde 2018/2021: Sr. Bruno César, Diretor de Planejamento 5 

em Saúde, deu início à reunião e informou que a apresentação na 259ª Reunião Ordinária 6 

do COMUS, a ser realizada no dia 09/06/2020, trata-se do Plano Municipal Retificado, que 7 

será “fatiado” em Programações Anuais de Saúde, Programações que cronologicamente 8 

já estão pactuadas. Dr. Marcelo Coelho sugeriu que a apresentação tenha um fórum 9 

qualificado com a possibilidade de ser adequado caso haja necessidade durante o 10 

percurso, pois considerou que quando o plano foi pactuado esta situação do COVID-19 11 

ainda não existia. Considerou ainda que esta nova situação também demanda recursos 12 

financeiros. Disse que precisamos participar, seja a princípio, com o que está estabelecido, 13 

objetivando as prioridades, pois a COVID alterou algumas ações e também trouxe impacto 14 

aos cofres públicos. Consequentemente temos que valorizar o mais urgente atualmente. 15 

Em seguida, perguntou se é possível alterar dentro do que já foi pactuado? Sr. Bruno 16 

considerou boa observação, porém informou que o Plano foi elaborado no início da gestão 17 

atual, cabendo algumas alterações na medida do possível. Informou que nesta próxima 18 

terça feira, dia 09/06/2020, às 15 horas será realizada a Reunião Ordinária do COMUS, na 19 

qual o Plano Municipal Retificado será apresentado à Plenária. Comentou sobre o Plano 20 

de Contingência da COVID-19 que também será oficialmente encaminhado ao COMUS 21 

para apreciação. Conselheiro Marcelo sugeriu que se faça uma reunião presencial para 22 

análise para análise mais aprofundada do Plano. Sr. Bruno destacou que paralelamente 23 

aos acontecimentos da COVID-19 outras ações não deixaram de ser executadas e 24 

dependem de um planejamento simultâneo às ações com a COVID-19. Conselheiro 25 

Marcelo considerou que o panorama atual de São Sebastião é muito confortável quando 26 

comparado à situação geral do Brasil, principalmente o Estado de São Paulo. Disse que 27 

São Sebastião apresenta um número de óbitos desproporcional ao número de Casos 28 

Confirmados pela COVID-19. Considerou que se não houver conscientização da 29 

população com relação a responsabilidade de transmissibilidade teremos sérios 30 

problemas. Em seguida perguntou ao Bruno o que, na sua opinião técnica, poderia ser 31 

modificado. Sr. Bruno explicou que o Plano de Contingência está pronto também é um 32 

documento extra ao Plano que será apresentado. Ressaltou o número aproximado de 1300 33 

mortes diariamente ocorridas no Brasil e que, caso a situação do Município de São 34 

Sebastião fuja ao controle, o Plano de Contingência também sofrerá alterações, isto é, 35 

haverá uma retomada da situação. Como exemplo citou o possível afrouxamento dos 36 

hábitos de restrição e desrespeito do povo às normas sanitárias impostas. Disse que 37 

muitas vezes se encontra temeroso com o comportamento da população como 38 

coadjuvante no processo de contenção da doença, mesmo que a situação de São 39 

Sebastião encontre-se em patamares considerados “confortáveis”. Disse que farão 40 

retomada a qualquer tempo de acordo com as recomendações da Vigilância Sanitária. 41 

Conselheiro Marcelo disse que quando a luz vermelha acender, alterações deverão ser 42 

efetuadas imediatamente e com medidas de um plano de contingência mais severo. 43 
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Salientou que a população sempre deverá ser informada de forma honesta sem alardes 44 

desnecessários, objetivando não gerar caos. Considerou a possibilidade de abertura 45 

gradual com orientações ao povo para conscientização. Disse que no ritmo que as 46 

pesquisas caminham, a vacina poderá surgir dentro de 4 ou 5 meses, com efeito para 47 

surgimento de imunidade coletiva dentro de 6 a 8 meses, sendo assim mais ações poderão 48 

ser alteradas no plano. Conselheiro Douglas disse que o Plano é dinâmico e contemplará 49 

alterações quantas forem necessárias. Conselheira Viviane disse que o Plano muicipal 50 

deSaúde já está pronto, o COMUS deve acompanhá-lo. Em seguida solicitou o Planop de 51 

Contingência para acompanhamento das ações referentes à COVID-19. Conselheiro 52 

Marcelo sugeriu que este Plano da crise epidêmica seja encaminhado ao COMUS e seja 53 

submetido à aprovação da plenária do COMUS. Em seguida perguntou a Sra. Ana Maria, 54 

administrativo do COMUS se o plano de contingência já passou pela plenária. Sra. Ana 55 

respondeu que não. Conselheiro Marcelo sugeriu que o mesmo passe pela aprovação 56 

do COMUS. Sr. Bruno disse que dia 09/06/2020 a Secretaria de Saúde apresentará o 57 

Plano Municipal 2018/2021, às 15 horas com o mesmo formato online e presencial, em 58 

seguida sugeriu que esta Comissão se reúna toda última quinta feira de cada mês como 59 

calendário fixo, horário às 15 horas. Sugestão aprovada por unanimidade pelos membros 60 

da comissão. Conselheiro Douglas fez alguns questionamentos de como será a 61 

apresentação de terça feira, pois pode constatar que na reunião da Prestação de Contas 62 

tiveram alguns contratempos, principalmente quando tentou interagir em áudio. Com 63 

relação a apresentação do Parecer da COFIN considerou que a leitura deveria ter sido 64 

efetuada na íntegra e também questionou a ausência do Conselheiro Moisés, também 65 

membro da Comissão de Finanças, na qual apresentou seu voto em apartado com um 66 

parecer muito com apontamentos significativos. Sra. Ana Maria explicou que esta foi a 67 

primeira reunião do COMUS com a modalidade on line e que todos imprevistos ocorridos 68 

servirão de experiência para evitar problemas futuros. Disse que o Conselheiro Bruno tem 69 

se esforçado em buscar melhorias tecnológicas junto à Prefeitura, Departamento de 70 

Comunicação para atender todas as necessidades para que ocorra visibilidade, qualidade, 71 

bem como acessibilidade garantidas durante as reuniões do Conselho. Com relação à 72 

observação sobre a leitura do parecer da COFIN não ter sido na íntegra, orientou que na 73 

próxima poderá se manifestar para que haja votação da plenária com relação a sua 74 

apresentação. Dr. Marcelo disse que votou com Ressalvas em decorrência de não ter 75 

ouvido a leitura do parecer na íntegra. Sra. Ana Maria informou que o referido parecer foi 76 

enviado com antecedência para apreciação dos conselheiros via e-mail. Conselheira 77 

Viviane elogiou a última reunião e os passos dados para melhorias futuras. Sr. Bruno 78 

agradeceu a presença virtual de todos os membros e administrativo do COMUS e encerrou 79 

a reunião.  80 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 81 

pelos presentes. Ata elaborada por Bruno Santos; 82 

São Sebastião, 04 de junho de 2020. 83 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 84 

Membros: 
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Bruno César Silva Santos  

Marcelo Ferraz Coelho  

Douglas Alberto Braga  

Viviane Moura Snodgrass  
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