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ATA DA 22ª REUNIÃO DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 13 de novembro de 2012, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, 3 

com os membros das Comissões deste COMUS. 4 

 5 

Ordem do dia:  6 

1- Continuidade dos trabalhos das Comissões do COMUS:  7 

Dra. Márcia informou o desligamento das conselheiras Célia e Silvia com indicação da Sra. 8 

Camila Aquino e Ana Maria Giudice, em substituição para membro titular e suplente 9 

respectivamente. Em seguida fez um balanço das atividades desenvolvidas durante estes dois 10 

anos do atual mandato. Considerou que existem muitas comissões, porém poucas estão atuantes. 11 

Lembrou que o CGU’s ainda não foi implantado e em seguida, sugeriu a formação de pelo menos 12 

cinco unidades, sendo 1 na Costa Norte, 01 na Costa Sul e 04 no Centro com possibilidade de 13 

que estas exerçam um trabalho de monitoramento com coordenação de 02 lideres. Sugeriu 14 

disponibilizar o e-mail do Conselho nos cartazes da Ouvidoria, objetivando o acesso direto da 15 

população com o COMUS e Secretaria. Informou que a Ouvidoria ficará na mesma linha 16 

organizacional da Secretaria da Saúde quando o Organograma da Saúde estiver pronto. 17 

Considerou que o COMUS precisa fazer valer os seus direitos quanto à divulgação de suas 18 

necessidades. Disse que falar ao vento, sem registro oficial é desgastante. Sra. Dinalva falou da 19 

necessidade estatística e das faltas às consultas. Sra. Evelina informou que o serviço de saúde 20 

de São Sebastião ainda não está informatizado. Dr. João Siqueira sugeriu que as Comissões do 21 

COMUS não sejam permanentes e sim sejam criadas na necessidade, designando os 22 

conselheiros que irão atuar. Dra. Márcia informou que em 2013 terá Conferência de Saúde e que 23 

o COMUS poderá dar início a realização das Pré Conferências. Dr. João Siqueira falou da 24 

importância de os Conselhos poderem opinar, disse que os serviços de saúde receberiam um 25 

papel, com marcação da consulta. Dra. Márcia informou que as funcionárias da Unidade de 26 

Atenção Básica de Barequeçaba ligam para confirmar a consulta agendada. Disse que não sabe 27 

se esta prática é adotada em todas as unidades de saúde. Sra. Evelina considerou que a Saúde 28 

na está informatizada.  Dra. Márcia considerou que não existe um protocolo padrão, disse que no 29 

PSF você marca consulta e nunca é atendido na hora e que não tem coordenador no PSF. 30 

Considerou que o Secretário da Saúde será nomeado até o dia 15/12/12. Em seguida, informou 31 

que o Dr. Antonio estará de férias e as coordenadorias também. Sr. Puríssimo disse que existe 32 

lei que respalda a substituição do Secretário da Saúde, porém o Prefeito é o responsável por tal 33 

decisão. Considerou que o COMUS precisa agir, fazendo algo de concreto, oficialmente 34 

embasado, é preciso procurar o Ministério da Saúde e Policia Federal. Dr. Paulo Alexandre falou 35 

da transgressão da lei quanto ao não cumprimento do prazo estipulado pelo COMUS para 36 

responder os questionamentos sobre as pendências da Prestação de Contas. Informou que 37 

solicitaram ao Secretário Adjunto para notificar o interventor do Hospital quanto ao não 38 

cumprimento. Informou que o processo encaminhado a Comissão de Auditoria da Saúde foi 39 

protocolado há três meses e ainda sem resposta. Dra. Márcia ponderou a necessidade de se ter 40 

calma, disse que o COMUS não é o único a enfrentar problemas. Considerou que alguns prefeitos 41 

estão respondendo atualmente depois de cinco anos do exercício do cargo. Dr. Paulo comentou o 42 

assunto sobre as notas fiscais do Hospital. Disse que a única mudança ocorrida foi a mudança de 43 

armário. Sra. Dinalva falou da importância de sistematizar as condutas, com eixo norteador, para 44 

ganhar credibilidade. Considerou que a motivação para a participação tem que ser de cada um. 45 

Disse que moramos em um município rico, portanto, temos que mostrar o que está sendo feito 46 
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para a população. Dr. João Siqueira disse que a população não conhece o trabalho do Conselho, 47 

em seguida considerou que o COMUS precisa fazer isso acontecer. Disse que as pessoas 48 

ignoram o papel do Conselho, porém ele é deliberativo. Sugeriu especificar quando o Conselho é 49 

consultivo e deliberativo. Sugeriu atentar para esses aspectos e informações do tipo, “não 50 

enviaram a cópia da folha de pagamento solicitado”. Sra. Evelina perguntou se o Ministério 51 

Público está funcionando. Dra. Márcia explicou como tem funcionado e seus inquéritos abertos. 52 

Sra. Evelina considerou que essa postura é importante para dar credibilidade.  Dra. Marcia disse 53 

que esses trâmites demoram até três anos, explicou que os processos de Controladoria e 54 

Corregedoria têm que serem feitos em São Paulo. Disse que tudo é muito demorado e a 55 

impressão que a população tem é que nada está sendo feito. Dr. João Siqueira considera que as 56 

pessoas não sabem mesmo o que acontece no Conselho, por isso é preciso explicar. Dr. Paulo 57 

sugeriu encaminhar as solicitações propostas diretamente para o GAECO. Dra. Marcia disse que 58 

é preciso orientar a população, considerou que sozinho ninguém faz denúncia. Sr. Puríssimo 59 

manifestou-se contra o que a Dra. Marcia, falou sobre o uso da mídia. Disse que não vão fazer 60 

denúncia vazia, vão colocar o que todos já sabem. Disse que a mídia pode ser utilizada sim. 61 

Querem apresentar as mazelas e arbitrariedades, disse que o Brasil é corrupto, mas o Município 62 

São Sebastião é muito mais. Disse que os fatos são relevantes da maneira como estão sendo 63 

tratados. Informou que a Promotoria foi recentemente substituída em razão da postura 64 

complacente adotada pela autoridade anterior. Disse que não podemos deixar que esta situação 65 

citada aconteça no município. Considerou que o Executivo e o Legislativo estão falidos. Por 66 

último, disse que como representante do Sindicato dos Petroleiros é sempre muito ouvido pela 67 

mídia. Ficaram deliberadas duas sugestões: Informar que o Conselho é deliberativo, fazendo 68 

citação a lei e determinar prazo de 10 dias para retorno das solicitações.  69 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, na presença de seus membros. 70 

 71 

Ata elaborada por                                                    Dinalva. Menezes Castro Tavares. 72 

 73 

São Sebastião, 13 de novembro de 2012.  74 
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