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ATA DA 53ª REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e cinco, às 16:00 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) PAM - 
PLANO DE AÇÕES E METAS PARA HIV / DST 2005/2006. 2) APRESENTAÇÃO DE 
PROJETOS AO PÓLO DE EDUCAÇÃO.A seguir passou-se à discussão da pauta. 1) 
PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS PARA HIV / DST 2005/2006. O Dr Capitani, 
infectologista responsável pelo atendimento médico na Unidade do CEMIN - Centro 
Municipal de Infectologia, informou que o Plano de Ações e Metas é originário do 
POA - Plano Operativo Anual desenvolvido para ações relativas a DST / HIV AIDS, 
cujo maior financiador era o Banco Mundial, com cerca de 80% dos recursos, e o 
restante era de competência dos Municípios e da União que tinham uma participação 
igual no direcionamento dos recursos. O POA foi iniciado no Brasil em 1999 e 
mantido até 2003, quando surgiu o PAM - Plano de Ações e Metas, que substituiu o 
referido. O PAM consiste basicamente na incorporação destes valores para dar 
sustentabilidade dentro do sistema nacional que é o SUS. A verba do programa é 
toda do SUS, sendo recurso extra teto, dirigido a um programa especifico para ações 
de assistência e prevenção em DST HIV. Argumentou que estamos vivendo uma 
incidência grande de casos decorrente do que pode se chamar de uma epidemia de 
diagnóstico, já Há algum tempo o Município criou uma cultura de fazer mais 
diagnostico, o HIV é um exemplo, por conta do acesso que o programa “Porta 
Aberta” dá ao paciente, as pessoas podem procurar a Unidade durante todo o dia. O 
Dr. Capitani acrescentou que outro beneficio é do ponto de vista da precocidade das 
ações e manutenção do índice da transmissão vertical do HIV que é igual a zero em 
São Sebastião desde 1996. A seguir a Coordenadora do programa Dra. Leda Nicolau 
Corrêa, explicou que os recursos a serem pleiteados terão aplicação em três grandes 
eixos, a saber, prevenção, diagnóstico e assistência e desenvolvimento institucional, 
com ações especificas durante todo o ano para todos os eixos elencados. A 
conselheira Silvia questionou como tem sido assistida a comunidade carcerária no 
Município. A Dra. Leda informou que a cerca de três anos os profissionais da 
Unidade tiveram a iniciativa de levar o projeto Porta Aberta a Instituição que na 
ocasião tinha mais de 180 presos, foram realizados os exames inclusive para 
diagnóstico de Tuberculose e Hepatite, 04 detentos confirmaram o diagnostico 
positivo para AIDS, contudo não houve tempo nem para a primeira consulta visto que 
a primeira atitude do responsável pela Cadeia Publica foi de transferi-los para outro 
Município, se coloca a disposição do comus para maiores esclarecimento. A 
conselheira Ana Paula indagou se os conselheiros tinham ainda algum 
questionamento nada havendo foi colocado em votação sendo aprovado por 
UNANIMIDADE pela Plenária.2) APRESENTAÇÃO DE PROJETOS AO PÓLO DE 
EDUCAÇÃO: A conselheira Ana Paula informou tratar-se de projeto a ser 
encaminhado ao Conselho Gestor do Pólo Permanente de Educação em Saúde do 
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Vale do Paraíba e Litoral Norte para fins de liberação de recursos financeiros para 
operacionalização dos mesmos, a propositora, Coordenadora de Enfermagem do 
PSF, Eliane de Carvalho Mello, não pôde estar presente, mas em momento da 
votação o fará para dirimir quaisquer duvidas a cerca do pleito. São dois projetos, um 
para Capacitação Para Atendimento Interdisciplinar Ambulatorial de Crianças 
Cirúrgicas e Suas Famílias e Capacitação em Processamento de Materiais. A 
conselheira informou que será adotado um fluxo para apreciação dos projetos e 
emissão de parecer, a saber, apresenta-se a Plenária do COMUS que solicitará, 
através da comissão executiva, analise mais detalhada do facilitador para verificação 
das condicionantes estabelecidas a apresentação na referida Instância. 3) 
ASSUNTOS GERAIS. As conselheiras Silvia e Ana Paula Informaram à Plenária que 
diversas pessoas têm procurado o COMUS para saber a respeito da questão que 
envolve o não recolhimento dos encargos sociais dos funcionários do PSF pela 
Irmandade Santa Casa, gerenciadora do convênio, e manifestado interesse em 
assistir as reuniões cujo assunto estiver em pauta. Isto posto a SESAU não 
comportará o quantitativo esperado de pessoas fezendo-se necessária a busca por 
outro local mais amplo. Inicialmente o auditório do SINDIPETRO atenderia a 
necessidade. Não havendo nenhuma objeção a proposta a conselheira Ana Paula irá 
contactar os membros deste conselho no que tange a organização da referida 
reunião. Ainda para dar retorno aos solicitantes que não têm vinculo com o COMUS 
será publicado na imprensa local um informe com detalhes da realização da mesma 
para que todos os interessados possam participar, lido e aprovado. A presidente 
informou ter emitido oficio aos membros do legislativo e ao representante do 
Ministério do Trabalho a este foi solicitado explanação do assunto bem como a 
disponibilização de documentos comprobatórios. O Dr. Guilherme entregou ao 
COMUS um gravador que irá a comissão executiva nas suas atividades. Atitude 
louvada pela Plenária visto tratar-se de uma solicitação antiga dos membros.Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 
pelos presentes. São Sebastião, vinte e oito de abril 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  
Boris Vaz  
Genoveva Pons Garcia  
Guaracy Álvares de Alcântara  
Carmen Sanches  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Jarina C. P. Martins  
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Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Carlos Cipullo Aymar  
Marcelo Antunes de Camargo  
Acácio Valdemiro da Luz  
Estiveram presentes como ouvintes os abaixo relacionados: 
Darlete da Cruz Souza 
Rosalina Baldini Rodrigues 
Darcy de Souza 
Milene Rodrigues Muniz 
Elizete D. Nossaibein 
Maria de Fátima Borges de Carvalho 
 


