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ATA DA 21ª REUNIÃO DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 30 de outubro de 2012, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, 3 

com os Conselhos Municipais de Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. 4 

 5 

Ordem do dia:  6 

1- Fortalecimento da Representatividade Regional no Conselho Estadual: 7 

Dr. Antonio Carlos deu início a reunião agradecendo a presença dos representantes do 8 

Conselho de Ilhabela, Sra. Aparecida, conselheira, representante do segmento trabalhadores de 9 

Saúde e Sr. Ricardo, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Caraguatatuba. Constatou 10 

que os Conselhos de Ubatuba e não enviou nenhum representante. Em seguida, Dr. Antonio 11 

concedeu a palavra a Dra. Márcia que esclareceu o motivo da chamada da reunião em pauta. 12 

Explicou que o objetivo é o estreitamento de relações entre os Conselhos Municipais da Região, 13 

objetivando o fortalecimento da representatividade no Conselho Estadual. Considerou que os 14 

municípios vizinhos possuem características parecidas e precisam estar fortalecidos e muito bem 15 

articulados. Disse que juntos nas mesmas reivindicações serão mais fortes. Dra. Márcia 16 

perguntou ao Sr. Ricardo como está o desenvolvimento do Conselho em Caraguatatuba. Sr. 17 

Ricardo informou que o Conselho existe há 20 anos e, atualmente estão com as atividades em 18 

dia, com realização de reuniões ordinárias e extraordinárias. Disse que a demanda de trabalho 19 

vem numa crescente positiva. Disse que as dificuldades enfrentadas pela legislação interna do 20 

COMUS, às vezes atrapalha no quesito burocrático de convocações de reuniões, porém, de forma 21 

geral, mostrou-se otimista com o desenvolvimento atual do COMUS.  Informou que o orçamento 22 

anual está em torno de R$ 10.000,00, porém não chegam a usá-lo na sua totalidade. Disse que o 23 

COMUS é composto por duas comissões permanentes, uma dedicada a prestação de contas e a 24 

outra para analisar a folha de pagamento. Quanto aos Conselhos Gestores de Unidades, informou 25 

que ainda caminha com dificuldades. Disse que falta entendimento por parte dos participantes, 26 

porém não vê este motivo como principal, acha que o fato se dá pelo conjunto de fatores que 27 

contribuem para que os Conselhos gestores não sejam atuantes e funcionais. Dra. Márcia 28 

informou que vê a capacitação de conselheiros como ponto de partida para o entendimento do 29 

real papel do conselheiro. Salientou que o voluntariado não é para quem deseja e sim para quem 30 

tem tempo e boa vontade para realizá-lo. Falou das dificuldades da formação dos Conselhos 31 

Gestores no Município e que a prioridade para o próximo ano será de formar cinco Conselhos, 32 

duas ou mais unidades na Costa Sul, duas na Costa Norte e uma no Centro.  Salientou que os 33 

Conselhos de Saúde precisam tomar conhecimento das necessidades da população e para isso 34 

precisam formar e fortalecer os Conselhos Gestores de Unidades, objetivando a orientação da 35 

população quanto aos seus direitos. Em seguida, disponibilizou a palavra a Sra. Aparecida, 36 

representante de Ilhabela que informou que participou de um curso de capacitação para 37 

conselheiros e disse que foi muito importante para o entendimento do papel de conselheiro e que 38 

pode perceber que ser conselheiro é muito mais do que simplesmente analisar ou fiscalizar contas 39 

da Saúde. Salientou que é muito mais do que isso, envolve outras ações além da fiscalização. 40 

Informou que o COMUS da Ilhabela está tomando um corpo oficial este ano, com elaboração do 41 

seu Regimento Interno e outras formalizações. Disse que não possuem um espaço físico 42 

específico, porém tem uma secretária destinada a parte administrativa. O Conselho tem duas 43 

comissões, uma para análise da prestação de contas e a outra para divulgação do papel do 44 

Conselho à população. Dra. Márcia informou que o Conselho de São Sebastião está bem 45 

estruturado e possui dotação orçamentária no valor de R$ 30.0000,00 anual para realização de 46 
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suas atividades. Informou que este ano os Conselheiros interessados foram contemplados com o 47 

curso na FIOCRUZ. Falou do manual do conselheiro fornecido pelo Ministério da Saúde e orientou 48 

os representantes dos Conselhos presentes a solicitarem como material de base para estudo dos 49 

conselheiros. Sr. Ricardo agradeceu o convite para reunião em pauta e parabenizou a iniciativa 50 

do encontro entre os Conselhos da região. Sugeriu a criação de uma agenda de reuniões para 51 

realização em 2013 dos quatro conselhos. Ficando definida a data para a primeira reunião para o 52 

dia 11 de dezembro de 2012, às 14 horas, na sala de reuniões da Secretaria da Saúde de São 53 

Sebastião. Nesta reunião será definido o calendário de reuniões para 2013 com proposta de 54 

realização trimestral e, se possível com a realização de rodízio, sendo realizada uma reunião 55 

trimestral em cada cidade. Esta proposta tem como objetivo a oportunidade de trocar experiências 56 

e buscar novos conhecimentos. Dr. Antonio agradeceu a presença de todos e encerrou a 57 

reunião.  58 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, na presença de seus 59 

membros. 60 

 61 

Ata elaborada por                                                    Dinalva. Menezes Castro Tavares. 62 

 63 

São Sebastião, 30 de outubro de 2012.  64 

 65 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 66 

Membros da Comissão:  Outros Participantes:  

Márcia Souza G. Ferreira   Ricardo F. Sousa Caraguatatuba 

Antonio Carlos N. P. da Silva  Aparecida José da Cruz Ilhabela 

Dinalva Menezes C. Tavares  ******************** ********************** 

Paulo Alexandre da Silva  ********************* ********************** 
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