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ATA DA 24ª REUNIÃO DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 08 de janeiro de 2013, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com 3 

os Conselhos do segmento Usuários do COMUS. 4 

Ordem do dia:  5 

1- Denúncia de profissionais sem formação completa exercendo o cargo de médico no 6 

Pronto Socorro de Boiçucanga: 7 

Dra. Marcia deu início a reunião agradecendo a presença dos membros conselheiros do 8 

segmento Usuários.   9 

Dr. Paulo Alexandre informou que conversou com o Juiz sobre o assunto em pauta e disse que 10 

este é o momento para averiguar as ações desse povo corrupto. Sr. Carlos Puríssimo sugeriu 11 

fazer um levantamento das respostas que não foram encaminhadas pela gestão e encaminhar 12 

para a promotora. Dra. Marcia sugeriu a reiteração das denúncias. Dr. Paulo Alexandre solicitou 13 

a realização de uma CPI no Hospital. Sr. Carlos Puríssimo informou que esta sugestão ainda 14 

não entrou na pauta e sugeriu solicitar uma audiência com o senhor Prefeito para discussão sobre 15 

o ocorrido. Dra. Marcia considerou que é preciso ter uma conversa coerente com o Prefeito, 16 

objetivando resolver a situação do Hospital, bem como do ESF. 17 

2- Fundação de Saúde: Dr. Paulo Alexandre considerou que se a Fundação for instalada neste 18 

momento, estará totalmente sem fundamento. Será preciso providenciar pessoas qualificadas por 19 

meio de processo seletivo. Sra. Camila considerou que a Fundação não deve ser aprovada 20 

enquanto não houver retorno do Prefeito quanto às solicitações pendentes. Sr. Carlos Puríssimo 21 

disse que é preciso ter uma resposta concreta das pendências antes da aprovação da Fundação. 22 

Quanto à Irmandade, disse que ela está há seis meses sem contrato, situação que considera 23 

grave. Dr. Paulo Alexandre informou que o Hospital fez um contrato, porém não tem certidão de 24 

débito. Sra. Dirceia considerou que o COMUS precisa ter o respaldo de tudo. Dra. Marcia disse 25 

que o problema é a qualidade do serviço e que o menos importante é quem manda. E a condição 26 

do serviço é a forma como os funcionários estão trabalhando. Disse que será preciso fazer um 27 

relatório do serviço, bem como um levantamento do serviço executado pelo ESF e levar ao senhor 28 

Prefeito. Disse ainda, ser necessário fazer visitas permanentes em todas as Unidades de Saúde e 29 

no almoxarifado, pois considera que estas são as atividades permanentes da Executiva do 30 

COMUS. Em seguida, disse que a prioridade é deixar o Conselho paritário e depois partir para o 31 

ajuste do aspecto técnico.  32 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, na presença de seus membros. 33 

Ata elaborada por                                                                          Marcia Guimarães Correa da Silva. 34 

São Sebastião, 08 de janeiro de 2013.  35 
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