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ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS–CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quatro, na sede da Secretaria Municipal 
de Saúde, às 17:00 horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião 
na presença dos membros que assinam a lista de presença para analisar e discutir a 
seguinte pauta: 1) COMPOSIÇÃO DO COMUS BIÊNIO 2004-2005. 2) PAM – PLANO 
DE AÇOES E METAS EM DST / AIDS 2004 / 2005. 3) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a 
reunião, foi apresentado carta da Colônia de Pescadores, informando da impossibilidade 
de apresentação da Ata da reunião da entidade com a indicação de membros para o 
biênio 2004 – 2005, e com a prerrogativa de indicar o Presidente, amparado no 
Regimento Interno da mesma, para ocupar a cadeira até que se de o rito. O referido foi 
colocado para apreciação da Plenária que, deliberou pela aprovação. Foi dada 
seqüência à reunião. O Sr. Presidente iniciou a leitura do regimento interno para nortear 
o processo eleitoral, terminada a leitura passou a palavra à conselheira Renata Apollo 
que, na impossibilidade do Sr. Secretário sugeriu a indicação do conselheiro André 
Leandro ao cargo de Presidente e a conselheira Ana Paula de Almeida ao cargo de 1ª 
secretária da Comissão Executiva do COMUS. A conselheira Célia Pinto sugeriu a 
indicação ao cargo de Presidente, um conselheiro que pertença ao seguimento dos 
usuários, sendo a conselheira Silvia Galhardo Baszinski a indicada. O Sr. Presidente deu 
inicio a votação membro a membro, O conselheiro André Leandro obteve sete (07) votos, 
conselheira Silvia nove (09) votos, tivemos ainda uma abstenção do representante da 
Secretaria de Estado da Saúde e um voto nulo por duplicidade na indicação por parte de 
dois seguimentos distintos. A eleição para vice-presidente deu-se por aclamação ao 
conselheiro André Leandro. A seguir passou-se a eleição do 1° secretário: por 
aclamação a conselheira Ana Paula de Almeida, 2° secretário por aclamação conselheira 
Célia Pinto. Feita a eleição para formação da comissão executiva passou-se à eleição 
das demais comissões; Comissão CGU – Conselho Gestor de Unidades, foram eleitos 
como representantes dos usuários os conselheiros Acácio e Viviane, representante do 
governo a conselheira Renata Apollo e representante dos prestadores de serviços a 
conselheira Carmem Sanches; Comissão de Finanças: representante dos usuários os 
conselheiros Nilton e Célia Pinto, representante do governo o Sr. André Leandro e 
representante dos profissionais de saúde o conselheiro Paulo; Comissão do Plano 
Municipal de Saúde tendo como representante dos usuários aos conselheiros Alziro e 
Ageu, representante do governo a conselheira Gerty e representante dos prestadores de 
serviço a conselheira Rita; Comissão de Ética: representante dos usuários os 
conselheiros Moacir Coli e Viviane, representante do governo a conselheira Ana Paula e 
representante dos prestadores de serviço a conselheira Isilda; Comissão Provisória para 
Estudo da Composição do COMUS com representante dos usuários os conselheiros 
Carlos, Moacir Coli, Alziro e Célia Pinto, como representante do governo as conselheiras 
Renata Apollo e Gerty, como representante dos prestadores de serviço às conselheiras 
Carmem e Rita; O conselheiro André Leandro empossa a conselheira Silvia como 
presidente do COMUS. A Presidente Silvia da seguimento ao expediente do dia 
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passando a próxima pauta. 2) PAM – PLANO DE AÇOES E METAS EM DST / AIDS 
2004 / 2005. A presidente passou a palavra ao Sr. Cláudio, representante da SESAU que 
deu inicio a explanação do PAM – Plano de Ações e Metas em DST / Aids 2004 / 2005, o 
mesmo passou a conselheira Ana Paula cópia do PAM ao COMUS e cópias de 
demonstrativo do mesmo aos conselheiros presentes. O Sr. Cláudio informou que o 
Plano contempla a forma de recursos para prevenção e ações em DST / AIDS através do 
convenio para financiamento Fundo a Fundo atualmente elaborado e pactuado, o mesmo 
ressaltou que o documento nesta primeira etapa é apresentado ao COMUS para 
apreciação e posterior aprovação, o mesmo prosseguiu com a apresentação da 
pactuação de 2003 / 2004, aprovada pelo ministério da Saúde, documento anexo, 
atentando para o aumento na ordem de 48 % de exames diagnósticos o que segundo o 
mesmo não esta associado ao resultado positivo, o que houve foi um aumento pela 
busca do diagnostico através de campanhas educativas. A conselheira Célia Pinto 
questionou se o aumento está ligado ao fato do Município dispor de uma Unidade 
individual de Infectologia. O Sr. Cláudio informou que a participação das equipes de PSF 
foi de extrema importância no encaminhamento dos casos. A conselheira Célia Pinto 
questionou se o valor repassado ao programa é suficiente. O Sr. Cláudio informou que os 
recursos são suficientes por conta de serem restritos dentro das ações, com critérios a 
serem seguidos tais como, o ao uso do recursos para pagamento de funcionário, compra 
de preservativo, exames e medicamentos visto que são insumos já repassados pelo 
governo federal no teto financeiro do município, o mesmo completou informando que o 
programa distribui aos pacientes cesta básica e cestas energéticas cedidas quando 
vinculadas ao acompanhamento que a patologia requer, há ainda as ações com alvos 
específicos como a distribuição de preservativos em épocas de carnaval. Contudo não 
incentivamos o veranista a realizar o teste no município uma vez que muitos não 
retornam para obter o resultado gerando um ônus pro município. A Unidade desenvolve 
toda uma estrutura de cura com processo de aconselhamento no ato da busca pelo 
diagnostico inclusive avaliando a real necessidade de proceder o exame. A conselheira 
Silvia atentou para as pessoas ocasionais que buscam o serviço da unidade quando já 
são portadores da patologia. O Sr. Cláudio informou que para que o paciente seja 
contemplado com o fornecimento de medicamento o mesmo deve estar devidamente 
cadastrado ao serviço para que se proceda à transferência dos repasses de 
medicamentos, contudo a migração tem importância no perfil epidemiológico do 
município. A conselheira Carmem perguntou como se encontra o desenvolvimento de 
uma vacina. O Sr. Cláudio informou que existem estudos na Fundação Eurovac 
Fundacion onde será desenvolvido um estudo com ensaio clínico, porém não se tem 
confirmação da nossa participação na pesquisa A presidente agradeceu a presença do 
Sr. Cláudio dando seguimento à reunião.  3) ASSUNTOS GERAIS. A presidente passou 
a palavra a Sra. Elisabeth Chagas, provedora do HCSS, a mesma iniciou louvando o fato 
de ser uma mulher a Presidente do COMUS e, informou que sua presença nesta reunião 
se deu por conta do assunto abordado na 66ª ordinária do COMUS envolvendo o Corpo 
Clínico e a Provedoria do HCSS, a mesma completou que o Dr. Paulo Jorge certamente 
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não tinha subsídios para comentar o assunto e considera este o motivo de ter dito tantas 
“inverdades”, palavras da mesma. Segundo a Sra. Elizabete, desde 1992 quando 
começaram as discussões em torno da municipalização do Pronto socorro Central 
efetivada em 1993 que se detectou a necessidade de contratação de especialistas para o 
plantão e, logo 03 especialidades foram inseridas no quadro de funcionários, sendo: 
cirurgião geral, ortopedista e neurocirurgião, porém os médicos do HCSS continuaram 
dando apoio na cobertura no plantão, então reivindicaram que a SESAU fizesse o 
pagamento desta atenção diferenciada, como consideraram não terem sido prontamente 
atendidos no tocante ao aumento do repasse e, a única solução encontrada pelos 
mesmos foi à paralisação que se deu no dia 19 de janeiro com o encaminhamento a 
SESAU e a Provedoria de uma carta informando a decisão do grupo de não mais 
proceder ao atendimento. A Sra. Elizabete informou que muitos casos que chegam ao 
HCSS por encaminhamento das Unidades de Saúde as gestantes nem sempre são 
devidamente examinadas, segundo a mesma, um dos casos havia uma observação na 
ficha da paciente onde o médico encaminhador alegava não ter competência para avaliar 
uma gestante, considerou esta declaração inaceitável, visto o exposto à declaração feita 
anteriormente de que a paciente é tocada diversas vezes antes de dar entrada na 
maternidade, e casos ainda que o médico do HCSS estava na cirurgia e o plantonista 
aguardava a liberação do mesmo não tomando nenhuma iniciativa no atendimento da 
paciente. A conselheira Gerty questionou se o valor repassado ao HCSS estava sendo 
ainda pago aos médicos. A Sra. Elizabete Chagas informou que o pagamento não foi 
cancelado e quanto às prestações de conta estas são mensalmente apresentadas a 
SESAU. O conselheiro André Leandro disse ter solicitado como Presidente a referida 
documentação a Provedoria e nunca foi atendido. O Sr. André Fontes informou que a 
prestação ao COMUS quanto ao uso da verba da subvenção social é feita juntada as 
outras prestações e não individualmente. A conselheira Rita atentou que o Secretário 
não quis intervir na questão ele sugeriu que a SESAU e uma comissão a ser formada 
pelo COMUS averiguassem a questão para subsidiar posterior conhecimento do caso a 
Plenária do COMUS. A Presidente na oportunidade fez a apresentação da nova equipe 
de Coordenação do PSF presentes na reunião. A sra. Elizabete Chagas questionou o 
Coordenador com relação a contratação do Dr. Capitani que segundo a mesma nunca 
prestou qualquer tipo de serviços ao PSF e, a contratação do Dr. Lorival que acabou de 
ser rescindido em menos de um mês de vigência. O Dr. Silvio alegou ter acabado de 
assumir e que já esta averiguando a situação e trará na próxima reunião o caso 
prontamente resolvido. Salientou não entender o motivo do fato não ter sido tratado 
anteriormente, inclusive no Comus. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 18 de março de 
2004. Secretário       Ana Paula de Almeida. 
LISTA DE PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA: 
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Marcelo Muniz Paixão  
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Marisa de Souza  
Isilda Aparecida R. Giudice  
Carmen Sanches  
Palmina Marques de Moraes  
Paulo Alexandre da Silva  
Rita de Cássia do N. Simioni  
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Silvia Galhardo Baszinski  
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