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ATA DA 63ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Data: 04 de setembro de 2019 - Sala do COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata, bem como 4 

a participante convidada.  5 

Ordem do dia: 6 

1 - Discussão referente à pauta da 240ª Reunião Ordinária: Iniciada a reunião, pela Presidente da 7 

Secretaria Executiva, foi apresentado os itens de pauta sugeridos para a próxima reunião ordinária. 8 

Com relação ao expediente, foi efetuada a leitura do expediente mensal, e, como ordem do dia os 9 

seguintes assuntos: 1. Esclarecimentos sobre o caso Itatinga; 2. Apresentação do Decreto 10 

9.463/2018 - Convocação para a 16ª Conferência Nacional de Saúde; 3. Formação da Comissão 11 

Organizadora da 6ª Conferência Municipal (definido pela Secretaria Executiva pelo andamento ainda 12 

nesse semestre); 4. Fila de espera para Fisioterapia; 5. Informes sobre a formação dos CGU's; 6. 13 

Apresentação das Atualizações no Plano de Saúde, e Apresentação da Programação Anual de 14 

Saúde. 2 – Ciência do e-mail do Tribunal de Contas da União: Levantamento Nacional de 15 

Governança e Gestão em Saúde. 3 – Ciência e-mail Conselho Nacional de Saúde: Carta 16 

Compromisso – CES 12º Abrascão. 4 – Esclarecimento da situação da área contaminada do 17 

Itatinga pelo Sr. Maurílio: Sr. Maurílio esclarece que desde 2006 quando houve a contaminação 18 

várias coisas aconteceram, mas de concreto mesmo só um TAC do Ministério Público referente ao 19 

dano ambiental; no estado de São Paulo, a única agência com capacidade para avaliar e 20 

acompanhar esse processo é a CETESB. Ela que pode dizer se há risco de contaminação à saúde 21 

humana, e desde 2006 não foi registrado risco; tudo o que a Secretaria da Saúde vem fazendo 22 

desde então é no sentido preventivo e de cobrir qualquer falha. A Secretaria da Saúde solicitou 23 

também uma verificação da qualidade do ar no local que não apresentou nenhuma contaminação. 24 

Daí em diante as obras tiveram que ser paralisadas à pedido da população devido ao mal cheiro, 25 

poeira e barulho, e também por alegarem dano à saúde. Em vista disso o Promotor abriu um 26 

inquérito para apurar as denúncias, e para que algumas medidas fossem tomadas para evitar o 27 

incômodo à população. Sr. Carlos também levantou a questão financeira, em decorrência das 28 

indenizações que foram pagas. Sra Cláudia disse que a situação tem que ser muito bem investigada 29 

porque o município tem responsabilidade sobre a saúde dos seus munícipes. Sr. Maurílio disse que 30 

a Secretaria da Saúde providenciou vários estudos, inclusive epidemiológicos, além de suas 31 

responsabilidades, que ajudou a subsidiar o trabalho da Promotoria.  32 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 33 

presentes. 34 

São Sebastião, 04 de setembro de 2018.  35 

Ata elaborada por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira 36 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 37 

Membros da Comissão 

Carlos Roberto Pinto  

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  38 
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