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ATA DA 80ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 28 de maio de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Ordem em do dia: 5 

1) Apresentação do 5º Termo Aditivo – PSF:  6 

2) Apresentação do Projeto “Casa de Acolhimento Dia” – ASAPC. 7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  8 

1) Apresentação do 5º Termo Aditivo – PSF:  9 

Dr. Antonio iniciou a reunião lembrando que devido à falta de quorum na última reunião 10 

extraordinária, abordaremos o mesmo assunto. Explicou que a apresentação do Termo Aditivo - 11 

PSF será para referendar o que já tinha sido votado na 125ª reunião ordinária do dia 10 de 12 

fevereiro de 2009, a qual tratou da prorrogação do prazo do convênio do PSF por seis meses, 13 

aprovado por unanimidade. Ocorre que a Secretaria da Saúde utilizará os três meses restantes já 14 

aprovados, podendo rescindir antes do tempo se entender necessário. Portanto por respeito aos 15 

Conselheiros, o Secretário da Saúde solicitou incluir esse item na pauta desta reunião. 16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   17 

2) Apresentação do 5º Termo Aditivo – PSF: 18 

A - Dr. Antonio informou que a Dra. Márcia responsável pela apresentação do Projeto ASAPC 19 

não virá e tampouco justificou por escrito sua ausência com a devida antecedência.   20 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

B - Sra. Rita manifestou indignação com a conduta adotada pela Presidente da entidade ASAPC. 22 

Declarou que a não participação prévia de mudança na data da apresentação do Projeto, 23 

demonstrou falta de respeito com o Conselho Municipal de Saúde. Sugeriu que a ASAPC 24 

apresente o Projeto para apreciação do Conselho somente depois de esgotadas todas as 25 

articulações com a Secretaria da Saúde e que a apresentação seja realizada em reunião 26 

ordinária.  27 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

C- Sr. Carlos Aymar ratificou o discurso da Sra. Rita e propôs agendar as reuniões 29 

extraordinárias nos dias destinados às reuniões ordinárias, isto é, às terças-feiras. Dr. Antonio 30 

aprovou a sugestão, salvo situações imprescindíveis.  31 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Assuntos Gerais:  33 

Dr. Antonio destacou a presença do Dr. Marinézio, Advogado e futuro representante da 34 

Secretaria da Fazenda no Conselho, bem como a presença da Dra. Hebe Teixeira Soares, 35 

médica da DRS de Taubaté, articuladora da Atenção Básica do Litoral Norte. Dr. Antonio desejou 36 

boas vindas aos dois e em seguida concedeu a palavra a Dra. Hebe. Ela agradeceu o convite de 37 

participação às reuniões do Conselho e lembrou que sua participação faz parte do Programa de 38 

Governo do Plano Federativo, no qual Estado, União e Município pactuaram o fortalecimento do 39 

controle social nos planos de saúde. Disse que sua tarefa é apoiar os municípios na 40 

potencialização da Atenção Básica com enfoque do que foi pactuado, como a redução da 41 

mortalidade materna infantil, controle de hipertenso, diabéticos, programas de saúde da mulher e 42 

da criança e situações de risco apresentadas pelo município. Esse trabalho visa união dos 43 

municípios vizinhos com propostas de intervenção e melhoria da qualidade de assistência. Dessa 44 

forma, o Estado criou 81 cargos de articulador de Atenção Básica para apoiar esses municípios, 45 
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visando o incentivo na promoção da saúde sem prejuízos da demanda assistencial. Dr. Antonio 46 

disponibilizou a participação dos Conselheiros após explanação da Dra. Hebe. Sr. Carlos Aymar 47 

informou que estamos passando por um processo de reformulação da Lei e da composição das 48 

cadeiras do Conselho e que devido a não participação do Estado em nossas reuniões, temos 49 

proposta para eliminar essa cadeira. Perguntou à Dra. Hebe se há interesse em participar das 50 

reuniões ordinárias deste Conselho. Doutora Hebe respondeu que entende a preocupação do 51 

município, mas informou que sua participação se torna inviável porque não é representante do 52 

Estado nos Conselhos Municipais de Saúde, disse que sua atuação é de acompanhamento e 53 

observação nas atividades já descritas no início. Salientou a importância do município em se 54 

reportar ao Estado para que haja um pronunciamento oficial. Disse que como articuladora poderá 55 

comunicar a preocupação do Conselho com a ausência do Estado às respectivas reuniões. Ainda 56 

com a palavra, Sr. Carlos Aymar perguntou, se a Doutora, enquanto articuladora poderia facilitar 57 

cursos de capacitação dos Conselheiros. Doutora Hebe achou muito interessante a colocação e 58 

disse que poderá levar a sugestão como proposta de implantação e extensão para todo 59 

colegiado, justificando como necessidade para região. Sra. Ana Maria reforçou a importância da 60 

justificativa de ausência antecipada dos Conselheiros às reuniões ordinárias e extraordinárias, 61 

favorecendo o bom andamento dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 62 

ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.  63 

Ata lavrada por:                                       Dr. Antonio Carlos.  64 

São Sebastião, 28 de maio de 2009. 65 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 66 

Aldo Pedro Conelian Junior  Carlos Cipullo Aymar  

Antonio Carlos N. P. da Silva  Dircéia Arruda de Oliveira  
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Ubirajara Nascimento  Geraldo Nunes de Almeida  
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Elaine Cristina de Aguiar  Rita de Cássia do N. Simioni  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  67 
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ERRATA: Na linha nº 18, onde se lê 2) Apresentação do 5º Termo Aditivo – PSF, leia- se 2) 78 

Apresentação do Projeto “Casa de Acolhimento Dia” – ASAPC. 79 


