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ATA DA 48ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e quatro, às 17:00 horas, na sede 
da Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos 
membros que assinam esta Ata, para discutir e analisar a seguinte pauta: 1) P.P.I. da 
VISA – Vigilância Sanitária 2004 – Nova Proposta de Encaminhamento. Iniciada 
a reunião a conselheira Ana Paula fez a leitura das correspondências: MEMO 
SESAU / PSF nº 128/2004 solicitando cópia dos documentos apresentados na 70ª 
reunião ordinária referente às reivindicações dos usuários do PSF Pontal da Cruz; 
Requerimento da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, solicitando, também, cópia 
dos documentos referente à reivindicação dos usuários do Pontal; Requerimento do 
Sr. Mônico Santos Silva, solicitando cópia dos relatórios previstos no item IV.3 
cláusula quarta do Convênio AVDEC, previsto na Lei 1606/02. A seguir passou-se a 
discussão da pauta. 1) P.P.I. da VISA – Vigilância Sanitária 2004 – Nova Proposta 
de Encaminhamento. A Presidente antes de iniciar a discussão procedeu à leitura 
de documento que sugeria que a reunião não obedecia ao disposto no regimento 
interno, argumentou ter sido comunicada pelo vice-presidente deste conselho que 
haveria reunião extraordinária, porém em nenhum momento foi perguntada quanto a 
realização da mesma, questionou, inclusive, o fato de ter sido enviado aos 
conselheiros e-mails convocando a reunião em seu nome. O conselheiro Nilton disse 
que a forma como a reunião fora agendada não esta previsto no regimento interno. A 
conselheira Ana Paula argumentou ser de praxe no conselho, desde a sua primeira 
participação em 2002, que os e-mails fossem enviados com o encaminhamento do 
presidente, mesmo por uma questão de respeito, porém não é prerrogativa visto que 
o regimento interno não dispõe das especificidades das atribuições da comissão 
executiva bem como das demais permanentes e provisórias constantes no regimento 
interno, logo, na Lei que regulamenta as atribuições deste conselho,  o que na 
verdade esta disposto, é que as comissões devem apresentar seus planos de 
trabalho para apreciação e deliberação da plenária, ressaltou que o comus tem sua 
sede atual na SESAU, onde a mesma desenvolve suas funções diariamente e nunca 
desde a nova posse da comissão executiva foi procurada para realização das 
reuniões desta, conforme esta previsto no regimento interno, e por nenhum dos 
membros que a compõem, isto sim é considerado descumprimento do regimento, 
argumentou que a referida reunião havia sido agendada com base no Capítulo VI, 
artigo 20ª, § 1º e artigo 41° do presente regimento conforme comprovado pelo 
documento protocolado, parte integrante desta Ata, observando inclusive, o prazo 
regimental que a situação requer, considerou que se havia ali algum tipo de 
descumprimento do regimento, este deveria ser levado as ultimas e quiçá invalidar 
todas as reuniões do comus que nunca, estabeleceram critérios para convocação 
senão as por nos seguidas regularmente. Quanto ao pedido de rediscussão do 
assunto este se deu por conta do interesse do Município, onde por meio de contato 
telefônico estabelecido entre a SESAU e a DIR XXI SJC, apontava outra 
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conseqüência que não a citada pelo Dr. Eduardo Eiras de não recebimento do 
recurso, a saber, a  possível não aprovação da P.P.I. da VISA pelo COMUS, poria 
em risco a condição de gestão plena do município.  A conselheira Célia questionou o 
porque de quando indagado quanto às conseqüências o Dr. Eduardo não informará o 
COMUS na integra . O mesmo informou que desconhecia o procedimento já que esta 
era a primeira vez em que havia vivenciado a situação, de que se o município não 
pactuasse agora, perderia o recurso e geraria processo que poderia culminar na 
perca da gestão plena, pelo simples fato de que o município pactuou e não esta 
preparado para tal, ponderou que tais informações só lhe foram repassadas 
posteriormente a data da reunião do COMUS.  O Sr. Claúdio argumentou que o 
pleito de habilitação em gestão plena da atenção Básica do Município, oficializada 
pelo então secretário de saúde, Dr. Marcos Salvador Matias, fora pactuado 
obedecendo ao disposto na NOB vigente, onde inclusive os repasses dos recursos 
financeiros são calculados com bases nas ações de saúde especificamente 
apontados e pactuados. A não aprovação da PPI da VISA desdiz o proposto em 98, 
e firmado como compromisso do Município, questionou se havia algum conselheiro 
que o fora também naquela época. A conselheira Carmem manifestou-se. O mesmo 
sugere que o Comus discuta o pleito pactuado em 98, na integra permitindo a 
avaliação por parte do Comus da viabilidade de cumprimento do Proposto e se caso 
fosse mudar a gestão do Município. A conselheira Célia questionou se havia no 
decorrer do processo de avaliação das instâncias competentes pela não aprovação 
da PPI por parte do Comus, a possibilidade de recurso, inclusive se fosse de 
necessidade, requerer aumento do recurso repassado ao Município para viabilizar a 
execução  das ações argumentando que o recurso é insuficiente visto diversas 
condições geográficas do Município. O Dr. Eduardo apresentou algumas 
transparências que descreviam a estrutura dos recursos humanos e materiais dos 
Municípios da DIR XXI (São José dos Campos) propondo um comparativo das 
estruturas, segundo ele, São Sebastião não é tão diferente dos demais. A exemplo 
de São José dos Campos, que despertou preocupação na última reunião da CIR , 
alegando que terá problemas para avaliar a alta complexidade. O Município de 
Jacareí também levantou problemas para o cumprimento das metas pactuadas. A 
conselheira Silvia questionou o Dr. Eduardo quanto à obrigatoriedade da análise da 
água ser da Sabesp ou da SESAU. Este informou que das três condições de 
abastecimento de água disponível no Município a responsabilidade é de ambas, 
porém os resultados das amostras colhidas por profissionais da SESAU e os da 
equipe técnica da Sabesp são sempre conflitantes, divergindo significativamente, a 
SABESP alega que as discrepâncias se dão por ocasião da pressão da água no 
momento da coleta da amostra. A conselheira Silvia justificou seu questionamento 
visto as últimas notícias da imprensa local que apontou a nossa água como de 
péssima qualidade. O Dr. Eduardo informou que várias entidades, inclusive a 
SABESP e SESAU se reuniram para estabelecer os critérios a serem adotados no 
procedimento de coleta das amostras, uma espécie de protocolo para realização da 
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mesma, que agora passam a ser feitas conjuntamente. Porém, ponderou que as 
amostras são enviadas cada uma ao seu respectivo laboratório, ressaltou que as 
notícias quando não dadas na sua integra podem causar, aos leigos diversas 
dúvidas, as substâncias têm níveis toleráveis de aceitação, o que ocorre é que a 
simples menção de que há coliformes fecais na água desperte no munícipe  
preocupação, basta que a divulgação seja completa demonstrando os níveis de 
aceitação para que se tenha parâmetro na avaliação do risco.O conselheiro Nilton 
indagou quanto às atividades desenvolvidas com a mudança de horário da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião. O Dr. Eduardo disse que a equipe esta dividida em 
duas turmas, os veículos empregados tem sido a Kombi que já estaria em uso, o 
carro da Vigilância Epidemiológica, quando em desuso, e o corsa da dengue, visto 
que está encontra-se praticamente controlada no município.  A conselheira Silvia 
perguntou como tem se dado às ações da Vigilância Sanitária junto à cadeia pública 
local. O Dr. Eduardo respondeu que já foram realizadas 03 visitas pela equipe 
técnica da Secretaria da Saúde inclusive com o arquiteto da equipe, foi emitido 
relatório propondo as adequações inclusive no tocante ao espaço adequado para o 
atendimento medico que vem ocorrendo naquela casa de detenção com profissionais 
da SESAU. A conselheira Silvia argumentou que a sua preocupação maior e com os 
agentes transmissíveis, as visitas, que freqüentam aquele espaço confinado, 
mulheres e crianças, que estão expostos e expõem ao sair dali e retornar aos locais 
habituais de permanência.  O Sr Eduardo disse que para o município o risco è baixo, 
este inclusive é o papel da vigilância Epidemiológica, controle dos agravos, é feito 
atualmente um atendimento específico dos detentos, tendo, inclusive, sido  
encaminhados ao Centro Municipal de Infectologia quando detectada a necessidade 
em casos de DST /HIV ou doenças de notificação compulsória como a Tuberculose. 
O Dr. Marcelo Ferraz, presente a reunião argumentou que a população  carcerária 
difere consideravelmente dos demais pacientes assistidos pela SUS, as condições  
dadas em beneficio não tem muita durabilidade por conta do nível de periculosidade 
e aceitação da patologia e seu respectivo tratamento. Nesse caso inclusive é o 
Estado responsável pelo atendimento médico e não o município como tem ocorrido, 
evidentemente quando diagnosticado a gravidade do caso de um determinado 
paciente é comunicada a condição do preso ás autoridades competentes às devidas 
deliberações. A presidente, indagou-se havia ainda algum questionamento por parte 
dos conselheiros quanto a P.P.I. da VISA, não havendo manifestação colocou em 
votação que foi aprovada por maioria sendo 16 votos a favor e 2 contra. ASSUNTOS 
GERAIS. O Sr. Juliano, responsável pela equipe de manutenção da SESAU, 
informou especificamente o conselheiro Moacir Colli que esta em fase de  aquisição 
dos materiais necessários à adequação do esgoto do Pronto Atendimento de 
Boiçucanga, ligando este a rede de esgoto da SABESP, informou ainda que esta 
sendo estudada a instalação da máquina de lavar naquela Unidade. O conselheiro 
Moacir considera o assunto gravíssimo, na ocasião culminou na abertura de 
processo junto ao Ministério Público contra a então Secretária da Saúde, Dra. 
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Claúdia. O  Dr. Marcelo Ferraz, ressaltou que com a conclusão da obra  o Ministério 
Público deverá ser informado do cumprimento do proposto. Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes. São Sebastião, 26 de Julho de 2004. Secretária:                Ana Paula de 
Almeida. 
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