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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO. . 2 

Em 08 de novembro de 2011, às 15 horas, reuniram-se a Comissão Executiva do Conselho 3 

Municipal de Saúde e Dr. Antonio Carlos Nisoli, Secretário Adjunto da Secretaria da Saúde, a 4 

pedido deste visando tomar conhecimento da situação das discussões do COMUS. 5 

Ordem do dia: 6 

Levantamento das pendências da Secretaria da Saúde solicitadas apresentadas pelo 7 

COMUS: 8 

Dr. Antonio Carlos explicou que esta reunião tem como objetivo levantar as pendências apontadas 9 

pelo COMUS na administração da Secretaria da Saúde com relação às questões de Saúde Pública 10 

de Saúde. Sra. Márcia lembrou que em uma das plenárias do Conselho a Dra. Bete solicitou que 11 

as questões apresentadas pelo COMUS como inconformidades/irregularidades deveriam ser 12 

melhor especificadas, referenciando de forma detalhada a questão a ser investigada. A partir desta 13 

solicitação o COMUS criou a Comissão Temporária de Avaliação do SUS, propiciando 14 

capacitação no Estado de São Paulo, com posteriores avaliações periódicas nas Unidades de Saúde 15 

do Município. Sra. Silvia Galhardo informou que fizeram um Plano de Trabalho a partir das 16 

queixas identificadas, disse que tiveram como embasamento teórico as cartilha do Ministério da 17 

Saúde e Manual dos Conselheiros. Informou que realizaram as visitas sem estrutura proporcionada 18 

pela Secretaria da Saúde. Não teve veiculo disponível nos dias propostos e nem viabilização de 19 

recursos financeiros para custear a alimentação. Realizaram todas as visitas com recursos próprios. 20 

Sra. Silvia enumerou algumas das irregularidades encontradas nas visitas realizadas pela 21 

Comissão, entre elas citou a falta de médicos, falta de insumos, falta de investimentos, reformas 22 

mal definidas, problemas de manutenção dos prédios de saúde, queixas dos usuários, entre outras. 23 

Salientou que este trabalho visa a qualidade do serviço na área da saúde e bem estar do usuário. 24 

Dra. Márcia informou que após as visitas, elaboraram um relatório que foi apresentado à Plenária 25 

do COMUS com cópia ao Secretário da Saúde. A partir da apresentação desses apontamentos, 26 

houve discordância por parte do Secretário da Saúde e mudança na relação 27 

COMUS/SESAU/Prefeito. Informou que se criou uma situação de enfrentamento, gerando 28 

necessidade de réplicas por parte do Conselho na rádio local, objetivando esclarecer as 29 

informações apresentadas pelo Gestor Executivo. Considerou que os obstáculos estão na esfera 30 

administrativa, na qual o COMUS tem autonomia e direito a recursos financeiros, porém ficam 31 

engessados dependendo da liberação administrativa da SESAU para execução de suas atividades. 32 

Informou que em conversa com conselheiros de outros municípios, teve a informação de que é 33 

possível a liberação de recursos financeiros para o Conselho de Saúde poder executar suas 34 

atividades com o mínimo de autonomia financeira. Dr. Antonio Carlos considerou a possibilidade 35 

de adiantamento por intermédio de um funcionário público efetivo, com prestação de contas pelo 36 

COMUS da utilização deste. Dra. Márcia considerou que o Conselho não pode se omitir de suas 37 

responsabilidades, por outro lado não recebem esclarecimentos das situações apontadas e ainda 38 

ficam sendo tachados na mídia como vilões. Sra. Ana Cristina citou a entrevista do Prefeito à 39 

Rádio Morada, na qual ele atribuiu a culpa da falta da efetivação do contrato com a Irmandade para 40 

gerenciar o PSF devido a ausência de feed back do Conselho. Sra. Silvia informou que houve uma 41 

conversa informal em Plenária anterior do COMUS, porém nada foi enviado oficialmente ao 42 

COMUS. Disse que na época foram levantadas as questões da impossibilidade da Irmandade ser 43 

candidata para gerir a administração do PSF do Município e após esse período, o COMUS não 44 
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recebeu nenhuma informação/documentação a respeito. Sra. Ana Cristina salientou que as 45 

questões levantadas ou enviadas ao Conselho sobre as questões relacionadas à Saúde do Município 46 

são discutidas e direcionadas em Plenária do COMUS, portanto não é a pessoa Ana Cristina quem 47 

decide pelos encaminhamentos dados por este Conselho e que os questionamentos apresentados se 48 

referem a Atenção Básica. Por último, citou o Decreto 5180/2011 referente ao remanejamento de 49 

verba da Saúde para outra Secretaria e reforma do Pronto Atendimento de Boiçucanga. Dr. 50 

Antonio Carlos solicitou a Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS, cópia do 51 

documento enviado ao Ministério Público referente às pendências apontadas pelo COMUS sobre 52 

as pendências da SESAU e cópia do referido relatório da Comissão de Avaliação do SUS 53 

apresentada ao executivo e Secretário da Saúde. Disse que se inteirará das pendências apontadas, 54 

objetivando conduzi-las a resolução.    55 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 56 

presentes. Ata elaborada pela Sra. Ana Maria Assis Leite dos Santos, responsável administrativa 57 

do COMUS. São Sebastião, 08 de novembro de 2011.  58 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 59 

Membros:  Outros Participantes:  

Ana Cristina Rocha Soares  Ana Maria A. L. dos Santos  

Márcia de Souza G. Ferreira  Silvia Galhardo Baszynski   

************************ *********** Antonio Carlos N. P. da Silva  

Estiveram presentes os convidados que assinam a lista de presença.  60 
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