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ATA DA 52ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dez dias do mês de março de dois mil e cinco, às 16:20 horas, na sede da 
Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos 
membros que assinam esta Ata, em 1ª chamada e às 16:20 em 2ª chamada; para 
discutir e analisar a seguinte pauta: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS 4ª TRIMESTRE 
DE 2004. 2) INDICAÇÃO DO FACILITADOR AO PÓLO DE EDUCAÇÃO. 3) 
AASUNTOS GERAIS. A seguir passou-se à discussão da pauta. 1) PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 4ª TRIMESTRE DE 2004. O Sr. André Fontes iniciou a explanação 
informando que foram apresentados, parte integrante desta Ata, para análise da 
Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal 
de Saúde os gráficos, aqui apresentados, com o resumo da execução orçamentária, 
o relatório analítico das despesas liquidadas no período, comprovantes de aplicação 
de recursos subvencionados e ainda, os processos licitatórios do período. A seguir a 
conselheira Célia Pinto, membro da comissão, procedeu a leitura do relatório 
elaborado sobre as contas apresentadas, parte integrante desta ata, onde o parecer 
é favorável à aprovação da prestação de contas, com ressalvas. Considerando a 
prestação dos recursos subvencionados à AVDEC, a conselheira externou, também 
em relatório, parte integrante desta ata, sua preocupação com a continuidade dos 
trabalhos realizados pela Entidade e considerou que o fato da mudança na diretoria 
certamente refletirá na melhora dos serviços por ela prestados. Completou que a 
comissão emite parecer favorável, visto que a não aprovação da plenária às contas, 
implicaria no corte da transferência dos recursos advindos das outras esferas 
governamentais, não só à Secretaria de Saúde, como também a Secretaria de 
Educação, prejudicando ainda mais a situação da população usuária dos serviços 
supra citados, considerados essenciais. Concluiu que a comissão sempre questionou 
a administração responsável pelo exercício em exame quanto às ressalvas aqui 
elencadas e constantemente citadas ao decorrer dos anos de trabalho dos 
conselheiros, que culminaram na elaboração de um documento síntese, objeto de 
denúncia junto ao Ministério Público e demais órgão de fiscalização, inclusive à 
Secretaria de Estado da Saúde, representada pela DIR XXI, que realizará visita aos 
membros do COMUS em meados de abril p.f., A conselheira Ana Paula procedeu à 
leitura da Ata da 20ª reunião da comissão, que emite parecer favorável à aprovação 
da prestação de contas do 4ª trimestre de 2004, com as seguintes ressalvas: A) 
Fracionamento de compra de medicamentos e o fornecimento sempre pelos mesmos 
fornecedores. B) Subvenção Social AVDEC – Lei 1606/02 - existência de 
pagamentos de multa por atraso na entrega da declaração de Imposto de Renda 
junto a Secretaria da Receita Federal. C) Apresentação de recibos de pagamento 
referente a refeições fornecidas aos voluntários. D) Serviço de cópias realizadas em 
outro município. E) Recibo de prestação de contas de serviços de secretária e 
digitação sem registro em carteira. Colocado em votação, foi APROVADA por 
unanimidade dos membros conselheiros a prestação de contas referente ao 4ª 
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trimestre de 2004, com as ressalvas acima elencadas. 2) INDICAÇÃO DO 
FACILITADOR AO PÓLO DE EDUCAÇÃO.  A conselheira Ana Paula informou da 
deliberação do conselho gestor do Pólo Permanente de Educação em Saúde do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte de passar pelos Conselhos Municipais de Saúde a 
indicação dos facilitadores ao processo de implantação da educação permanente em 
saúde como estratégia na busca pela melhora na resolutividade das ações de saúde 
voltadas à população. A indicação da Secretaria de Saúde para facilitador é a Sra. 
Maria Aparecida Piedade, assistente social. A conselheira Silvia questionou o fato do 
facilitador ser um profissional de saúde, quando em reuniões que a mesma esteve 
presente foi aceita a indicação de usuários para a vaga. O Dr. Guilherme defendeu a 
indicação visto que a servidora já vem acompanhando os trabalhos desde a 
implantação do Pólo a mesma está familiarizada com as atividades a serem 
desenvolvidas. A conselheira Ana Paula considerou que num primeiro momento o 
município estaria mais instrumentalizado tendo um profissional de saúde como 
facilitador, mesmo porque as atividades a serem realizadas por este, envolvem 
diversos deslocamentos a outros municípios, inclusive nos finais de semana que 
ocorrerem à capacitação junto a ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública. Como 
não há remuneração, os usuários teriam que arcar, inicialmente, com o ônus da 
participação, quer no tocante as despesas correntes durante o deslocamento citado 
quer no afastamento de suas atividades pessoais. Segundo informações oficiais 
obtidas pelo representante do Ministério da Saúde durante evento em 
Caraguatatuba, o governo federal tem uma meta para capacitar 12 mil facilitadores, 
sendo 6 mil neste primeiro momento e os outros 6 mil no início de 2006. A próxima 
indicação poderá contemplar o segmento dos usuários; há ainda a negociação junto 
a ENSP e o Ministério da Saúde no que tange a viabilidade de concessão de 
recursos financeiros para desenvolvimento das atividades do facilitador. A discussão 
está em âmbito federal, contudo as atividades não devem ser paralisadas por conta 
desta indefinição. Colocado em votação APROVADO por unanimidade. 3) 
ASSUNTOS GERAIS. A conselheira Ana Paula pediu que os conselheiros se 
disponibilizassem a viajar no dia 16 de março p.f. para São José dos Campos, 
feriado em São Sebastião, para fins de votação do novo colegiado do Pólo 
Permanente de Educação em Saúde do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Os 
candidatos são: o Dr. Flavio, odontologista e representante do segmento dos 
profissionais de saúde e a conselheira Viviane, como representante dos usuários. A 
justificativa do pedido de participação de várias pessoas possibilitará que o Município 
eleja os representantes citados  para atuar junto ao Pólo, fortalecendo as ações do 
município no tocante a proposição de projetos para realização de capacitação dos 
profissionais de saúde. A Secretaria da Educação, cedeu transporte aos 
interessados . O veiculo sairá na data citada em horário a ser confirmado junto à 
organização do evento. Será feito contato telefônico com os inscritos para passar as 
informações pendentes. A conselheira Eulália solicitou informações do Secretario de 
Saúde, Dr. Guilherme, quanto ao motivo que levou a demissão do profissional 
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médico do PSF-Programa de Saúde da Família do bairro da Olaria, uma vez que a 
população manifestou-se contra a saída do referido. O Secretário argumentou que o 
profissional não vinha cumprindo a carga horária prevista, pois desenvolve outras 
atividades em IML na cidade de São Paulo, fator que vinha ocasionando constantes 
atrasos do médico. Argumentou ainda que tem elementos que justificam medidas 
mais drásticas, e que certamente despertará o entendimento da comunidade, porém, 
prefere argumentar questões administrativas para evitar a exposição do profissional, 
que mantinha um esquema de cobertura das faltas e atrasos com a enfermeira da 
Unidade. Colocou-se à disposição da comunidade para prestar maiores 
esclarecimentos, tendo inclusive recebido líderes comunitários e conselheiros 
gestores de unidades para expor o motivo da demissão. A Sra. Neuza, presidente da 
Associação de Moradores do Bairro da Olaria, esteve hoje na secretaria, embora já 
tenha sido atendida anteriormente, reagiu de forma grosseira com funcionários por 
não ter sido atendida pelo Secretário no momento da sua chegada. Saiu 
argumentando pelos corredores que o secretário estaria se recusando a atendê-la. O 
Dr. Guilherme declarou que as adequações estão sendo feitas com o objetivo de 
moralização a saúde no Município. Certamente ao longo da administração medidas 
corretivas serão tomadas com a finalidade de dar condições ao profissional de 
desenvolver suas atividades, contudo a questão do cumprimento da carga horária 
por parte dos profissionais tem sido a maior dificuldade desta gestão. Argumentou 
que pretende manter até o fim o rumo das ações. Assim poderá oferecer uma melhor 
qualidade de atendimento a toda população. Os profissionais que não entenderem a 
necessidade de colaborar sofrerão sansões pertinentes. Não cometerá injustiças, e 
conta com os membros conselheiros para apóiá-lo nas decisões, mas não hesitará 
em fazer valer a Lei. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que 
após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 10 de março de 
2005. Secretária:                       Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Fernando Fernandes dos Santos  
Boris Vaz  
Genoveva Pons Garcia  
Guaracy Álvares de Alcântara  
Marisa de Souza  
Isilda Aparecida Rezende Giudice  
Carmen Sanches  
Célia Pinto  
Silvia Galhardo Baszynski  
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Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Carlos Cipullo Aymar  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Valdemiro da Luz  
Estiveram presentes como ouvintes os abaixo relacionados: 
Alden Mello de Aguiar. 
Jacqueline Marinho S. A. Oliveira. 
Sonia Aparecida de S. Monteiro. 
 


