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ATA DA 51ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatro, às 17:20 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) 
PENDÊNCIAS. A seguir passou-se à discussão da pauta. 1) PENDÊNCIAS.  A 
CONSELHEIRA Célia Pinto iniciou a leitura do Ofício CIRCULAR COMUS N° 
01/2004, parte integrante desta Ata, que elenca as pendências relativas às 
solicitações dos conselheiros junto a Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizado 
cópia aos presentes. A conselheira Célia lamenta a ausência do Secretário, bem 
como dos demais conselheiros do segmento do governo, louva a participação efetiva 
do Sr. André Fontes e da conselheira Ana Paula, que segundo a mesma agiram 
como agentes facilitadores entre o Comus e a SESAU, quando da leitura do item 
tratado na 72ª reunião ordinária em 09 de setembro de 2004, quando mencionado 
que o COMUS não obteve resposta aos processos n° 7022/04 e 7989/04 de abril e 
maio respectivos, o Dr. Carlos Roberto Pinto pediu a palavra para responder aos 
referidos, o mesmo informou que o Ministério do Trabalho em vistoria realizada na 
Unidade do Centro Odontológico elogiou a reforma realizada e completou que, 
contrário ao citado pela Dra. Tânia Sarak, autora do processo, onde alega não ter 
condições de trabalho adequada para desempenhar suas funções, o mesmo 
acrescentou que a referida apresenta uma limitação física que a impede de exercer 
as funções para qual foi concursada, a saber, dentista, foi lhe dada então a  função 
de desenvolver técnicas de escovação junto aos usuários daquela unidade, atividade 
que não executou segundo o mesmo, sob alegação de que o local era impróprio e 
sem condições de trabalho, acrescentou que esta só cria obstáculos para não 
realizar o serviço solicitado, quanto ao processo referente aos medicamentos 
vencidos. Alegou que a referida não tinha autorização para estar nas dependências 
do dispensário onde inclusive fotografou para fins de abertura do processo em 
exame. Dirigiu-se à conselheira Célia e argumentou que a obra teria sido realizada 
pela ENESS e não teve a quem reclamar. Considerando a presença do Dr. Adilson, 
presidente da CIPA, a Dra. Tânia Sarak questionou quanto ao relatório de vistorias 
realizado no Centro Odontológico e até o presente momento não foi apresentado. O 
mesmo não informou data para apresentação. Manifestando indignação quanto aos 
questionamentos do Dr. Carlos, Diretor do Departamento de Odontologia da SESAU, 
a Dra. Tânia solicitou que a presidente do Comus, conselheira Silvia Galhardo e o 
presidente  da CIPA, Dr. Adilson comparecessem naquele momento para realizar 
uma visita no Centro Odontológico e verificar in loco as condições expostas pela 
mesma no processo.  Considerado o adiantado da hora e compromissos já 
assumidos anteriormente foi acordado que a visita dar-se-ia as 8:30 horas da manhã 
do dia seguinte. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 09 de dezembro de 2004. 
Secretária:                       Ana Paula de Almeida. 
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