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ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 
Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e oito, às 16:20 horas, na sede da Secretaria 3 
Municipal de Saúde, reuniu-se em segunda chamada o Conselho Municipal de Saúde de São 4 
Sebastião, na presença dos membros que assinam esta Ata e a lista de presença, para analisar 5 
e discutir a seguinte pauta: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TERMOS ADITIVOS Nº 03/2007 6 
E 05/2007; 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2008. Iniciada a reunião, 7 
passou-se à ordem do dia: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TERMOS ADITIVOS Nº 03/2007 8 
E 05/2007: O Sr. André Fontes explanou sobre a aplicação dos recursos dos termos aditivos: TA 9 
03/2007-Projeto Verão 2007, aplicado R$ 102.290,62 com recursos repassados pela SES, mais 10 
rendimentos de aplicação financeira, e R$ 31.834,74 de contrapartida municipal; TA 05/2007-11 
Material de Consumo para UBS, aplicado R$ 30.797,86 com recursos repassados pela SES, 12 
mais rendimentos de aplicação financeira, e R$ 18.787,75 de contrapartida municipal. Informou 13 
que a Comissão de Finanças analisou a documentação comprobatória da aplicação dos 14 
recursos. O Dr. Antonio manifestou o parecer da Comissão de Finanças favoravelmente à 15 
aprovação da prestação de contas dos termos aditivos. Sr. André colocou-se a disposição para 16 
esclarecimentos. Sr. Carlos Aymar constatou que houve diminuição de recursos, considerando 17 
que todos os anos era o mesmo valor. Sr. André informou que é pleiteado valor maior, mas o 18 
Estado repassou apenas R$ 100.000,00, R$ 20.000,00 a menos que nos anos anteriores. Em 19 
seguida o Dr. Antonio colocou o assunto em votação, sendo as prestações de contas dos TA’s 03 20 
e 05/2007 aprovadas por unanimidade. 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 21 
2008: O Sr. André Fontes fez apresentação da execução orçamentária do período, conforme 22 
planilha, parte integrante desta ata. Destacou o cumprimento do percentual estabelecido na 23 
Constituição e detalhou as despesas liquidadas no período, por categoria econômica e por 24 
programas. Informou que a Comissão de Finanças fez a análise minuciosa dos documentos 25 
comprobatórios da execução orçamentária. Em seguida, foi apresentado o resumo do pessoal 26 
ocupado na Sesau, no total de 810 (oitocentos e dez) servidores/funcionários. A Sra. Rita 27 
solicitou o detalhamento do item “funções diversas”.  Sr. André Fontes informou que a partir da 28 
prestação de contas do 2º trimestre está sendo apresentado um novo modelo, mais detalhado, e 29 
que a cada trimestre a apresentação será melhorada. Dra. Márcia, Diretora do Departamento de 30 
Vigilância em Saúde discorreu sobre a história da formação do Centro de zoonoses e o controle 31 
de doenças transmissíveis pelos animais. Acrescentou que houve diminuição de animais nas 32 
ruas e aumento na prevenção de doenças. Em seguida, apresentou a composição da equipe de 33 
vigilância e a descrição de atividades desenvolvidas. Após a apresentação, Sra. Silvia Galhardo 34 
questionou o controle de animais de grande porte. Dr. Antonio Nisoli informou que essa 35 
responsabilidade cabe ao município ou a empresa contratada por aquele. Dr. Capitani disse que 36 
a resolução deste problema se deu com a demissão da Dra. Carolina e em seguida se ausentou 37 
da reunião. Logo após, foi apresentado o nome da atual responsável pelo Centro de Zoonoses, 38 
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Dra. Vânia. Sra. Dircéia perguntou se estavam sendo realizadas castrações em animais. Dra. 39 
Márcia respondeu que sim. Dando continuidade, a Dra. Márcia informou que na próxima 40 
prestação de contas, serão apresentados dados estatísticos das ações da Vigilância em Saúde. 41 
Informou que o Departamento realizará campanha de vacinação, a ser divulgada oportunamente, 42 
contra rubéola, para pessoas na faixa etária de 20 a 39 anos. Reforçou a importância da 43 
campanha de vacinação em crianças, jovens e adultos e solicitou apoio na divulgação dessa 44 
ação. Em seguida, o Sr. Wilmar apresentou o quadro de especialidades médicas disponíveis no 45 
município – destacou a parceria entre os municípios vizinhos quanto aos atendimentos médicos 46 
especializados. Ressaltou que com a realização do concurso público em nosso município haverá 47 
melhora na oferta do serviço, inclusive os que atualmente são realizados fora do município. 48 
Informou que numa próxima ocasião detalhará melhor os exames realizados, cirurgias e 49 
atendimento em caráter de urgência. Sr. André informou que essa forma de apresentação foi 50 
baseada no modelo da prestação de contas de Ribeirão Preto, mas que gradualmente será 51 
melhorada. Em seguida, Sr. Antonio Nisoli fez a leitura da ata da 58ª reunião da Comissão de 52 
Finanças, emitindo o parecer pela aprovação da prestação de contas do 2º trimestre/2008. Sr. 53 
André indaga se há alguma pergunta antes que o assunto seja colocado em votação. Sra. Rita 54 
de Cássia questionou como a Comissão enxerga a qualidade de serviço de captura de animais 55 
no município. Salientou que não está questionando o destino do investimento no serviço e sim o 56 
controle de qualidade deste. Questionou que como continuam investindo num prestador que o 57 
próprio COMUS verificou irregularidades.  Dr. Antonio informou que houve dificuldades para 58 
julgar as ações da prestadora antes da finalização jurídica quanto à apuração dos fatos na 59 
questão do roubo dos animais. Sra. Silvia, 1ª secretária do COMUS, sugeriu que se colocasse o 60 
assunto na pauta da próxima reunião. Sr. André ponderou que o assunto é passível de 61 
discussão, mas que a reunião em questão é para votação da prestação de contas. Sr. Aymar 62 
solicitou que o Conselho fosse comunicado a respeito de tomadas de decisões. Solicitou ainda 63 
que se constasse ressalva quanto à aprovação de contas da contratada. Sr. André lembrou que o 64 
Sr. Carlos Aymar não participou de nenhuma das reuniões que o assunto do contrato foi tratado. 65 
Lembrou ainda que o COMUS deliberou pela manutenção do contrato, porém com a ressalva 66 
que houvesse maior fiscalização dos conselheiros. Disse desconhecer se algum conselheiro está 67 
fazendo a fiscalização. Sra. Rita tornou a salientar seu questionamento anterior e solicitou que se 68 
conste ressalva. Sr. André discordou e explicou que o assunto é pertinente, mas que na votação 69 
da prestação de contas não conste ressalva.  Dr. Antonio, Presidente informou que o assunto 70 
será tratado na próxima reunião ordinária, no dia 12/08, às 16:00 horas. Sr. André informou que 71 
os dados da prestação de contas do 2º trimestre serão apresentados em Audiência Pública na 72 
Câmara de Vereadores, com data a ser comunicada oportunamente. A prestação de contas do 2º 73 
trimestre foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3) ASSUNTOS GERAIS: 74 
Após o encerramento da pauta, a Sra. Silvia pediu a palavra e solicitou que excepcionalmente 75 
fosse feito um agradecimento público aos responsáveis pela inauguração do setor de 76 
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Quimioterapia. Dispensou elogios e agradecimentos ao Secretário da Saúde, Dr. Guilherme e 77 
toda a equipe envolvida, estendida aos motoristas que transportam os pacientes, sobretudo aos 78 
serviços de quimioterapia realizados em outras cidades. Sr. Diogo relatou o trabalho árduo e 79 
envolvimento com amor dos motoristas engajados no serviço. Agradeceu ao Dr. Guilherme e a 80 
todos os companheiros envolvidos nessa administração. A seguir, a Sra. Silvia entregou uma 81 
placa de homenagem ao Dr. Guilherme em agradecimento e reconhecimento pelo seu empenho 82 
na edificação deste projeto. Dra. Fátima e elogiou o Conselho e toda a equipe envolvida com 83 
este trabalho. Dr. Guilherme agradeceu a homenagem e amizade de todos, reconhecendo o 84 
compromisso da equipe. Dr. Arquimedes, secretário da Prefeitura da Ilhabela, pediu a palavra 85 
para elogiar os passos de iniciativa do Secretário da Saúde. E por último, Dr. Guilherme 86 
apresentou a história profissional da Sra. Derci e teceu agradecimentos ao seu trabalho na 87 
Secretaria da Saúde. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 88 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 15 de julho de 2008. 1ª Secretária: 89 
                                 Silvia Galhardo Baszynski. 90 
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