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ATA DA 83ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Data: 21 de setembro de 2009, às 15h20 horas, em segunda chamada. 
Sr. Antonio Carlos deu inicio a reunião lembrando aos que não estavam presentes na reunião 
anterior, o motivo pelo qual foi agendada esta reunião extraordinária. Explanou sobre a 
importância da mudança da Lei considerando que algumas entidades possuem cadeiras mas não 
participam ativamente dos trabalhos do Conselho. Disse que a Lei vigente nomeia e personaliza, 
e que esta situação impede que outras instituições representantes da mesma natureza possam 
participar. O objetivo atual é fazer com que todas as entidades da mesma natureza possam se 
organizar e decidir quem vai participar representando o segmento, mas há divergências neste 
Conselho sobre esse critério, fórum principal da discussão de hoje.  
______________________________________________________________________________ 
Sr. Sérgio presidente da entidade Pró Costa Atlântica solicitou a palavra para tecer 
esclarecimentos sobre a sua presença na reunião de hoje. Disse que ao ler o e-mail enviado pelo 
presidente do Conselho aos componentes e suas entidades, fez uma interpretação diferente da 
proposta apresentada na pauta. Disse não poder ficar para reunião, mas gostaria de deixar sua 
opinião a respeito do assunto, acha que o sistema de eleição atual está bom. Comentou o 
documento enviado pela Sra. Regina Helena – vice-presidente da Federação Pró Costa Atlântica 
a Sra. Viviane, repudiando a realização das eleições do COMUS no Centro, manifestando ainda 
no documento seu entendimento de que os conselheiros que representarão a Costa sul devem 20 

ser eleitos na Costa Sul. Sr. Sérgio manifestou opinião contrária a da Sra. Regina Helena, disse 
que o mais correto é as eleições se realizarem na sede do COMUS, isto é, no Centro. Fez 
considerações sobre o critério de representatividade e sugeriu que antes de se fechar o sistema 
de eleição, sugeriu que se considerem os critérios utilizados pela Lei do CONDURB.   
______________________________________________________________________________  
Sra. Célia Pinto complementou que o grande problema atualmente é o fato de encontrar pessoas 
que queiram trabalhar voluntariamente e com a nova proposta no critério de eleição teme que 
fique tudo muito “solto” e com difícil controle. 
______________________________________________________________________________ 
Sr. Carlos Aymar solicitou a palavra para esclarecer as dúvidas citadas nos pronunciamentos do 
Sr. Sérgio e Sra. Célia, explicou que a proposta de mudança no critério de eleição visa ampliar a 
possibilidade de outras entidades concorrerem ou participarem do processo de escolha, ela não 
exclui, ao contrário, ela amplia o espaço de apresentação de prováveis delegados. Salientou que 
ao promover a eleição dos delegados da sociedade civil do COMUS, data que será na ocasião 
da Conferência Municipal de Saúde, somente participarão as entidades constituídas legalmente 
há mais de dois anos e que estejam com os seus registros atualizados no cartório civil, 
comprovando ser uma entidade jurídica, atendendo a nova lei do COMUS. Essas entidades 
deverão apresentar delegados para quantas cadeiras vagas existirem na região em que ela atua. 
Explicou que a distribuição geográfica para participação dos usuários foi proposta da seguinte 
forma: disponibilizaram 33 % de vagas para região Costa Sul, 55 % para região do Centro e 15% 40 

a 20% para Costa Norte, respeitando-se a proporção demográfica populacional. Por último, disse 
ao senhor Sérgio que ele, Carlos Aymar é um dos delegados da entidade Pró Costa Atlântica e 
lembrou-o que a entidade e seus delegados são muito atuantes e conhecidos dos prováveis 
eleitores que serão os que farão a escolha desses representantes, fato que não comprometerá a 
possibilidade de participação da entidade. Reforçou mais uma vez que a nova proposta não visa 
excluir nenhuma entidade e sim ampliar a possibilidade de participação. 
_____________________________________________________________________________ 
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Sra. Célia Pinto manifestou sua opinião a respeito da diminuição do número de membros, fez 
considerações sobre o poder deliberativo do conselho, destacando sua participação efetiva e 
atuante. Teme a diminuição de membros, disse que com um conselho enxuto e na falta de 
quorum, o secretário da Saúde poderá ter problemas para aprovar as questões ligadas à saúde 
do município. Alegou ainda que não se responsabilizará pelas entidades que não estiverem 
filiadas à Federação Face Norte. 
______________________________________________________________________________ 
Dr. Aldo solicitou a palavra, elogiou e parabenizou o trabalho atuante do Conselho, mas 
considerou que mesmo correndo o risco de sofrer conseqüências com a falta de quorum, 
defendeu a democracia nos critérios de participação.  
_____________________________________________________________________________ 
Sra. Rita considerou que o critério de eleição para representatividade foi pautado no que 
concerne a Lei do Conselho Nacional de Saúde. Explicou que há a possibilidade do titular 60 

representar uma instituição e o suplente outra, desde que se respeite a mesma categoria de 
representatividade. Segue-se o seguinte critério: o mais votado ocupará a titularidade e o 2º 
ocupará a suplência. Salientou que a responsabilidade de participação caberá a instituição, 
compromisso assumido publicamente. 
______________________________________________________________________________ 
Sra. Silvia perguntou a Sra. Rita no caso da desistência do titular, como ficaria a vaga do 
suplente. 
______________________________________________________________________________ 
Sra. Rita respondeu que a cadeira pertence à entidade e esta teria que indicar outro 
representante. Salientou que a responsabilidade continuará com a entidade. 
______________________________________________________________________________ 
Sr. Luiz Roberto perguntou se as eleições serão por região. 
______________________________________________________________________________ 
Sr. Antonio Carlos respondeu que não podemos pensar no município de forma segmentada, mas 
destacou a importância de se ter pessoas representando todas as regiões, considerando toda 
geografia da cidade. A seguir passou-se a ordem do dia. 
______________________________________________________________________________ 
Ordem do dia: 
1) Apresentação da proposta final da revisão da Lei e Regimento Interno:  
1.1 - Sr. Antonio discorreu a leitura de artigo por artigo e, ao final de cada artigo, a plenária 80 

passou a tecer sues comentários, reivindicações e sugestões. Considerando as discussões da 
reunião anterior, o Sr. Antonio achou melhor deixarmos o artigo 3º para discutirmos ao final, 
considerando ser o artigo mais polêmico e responsável pelas divergências já apontadas. Após 
discussões, segue abaixo o consolidado das alterações artigo por artigo: 
 
Artigo 1° - Não sofreu alteração; 
Artigo 2° - Foram alterados os incisos VIII e IX e parágrafo único e incluído o inciso X. 
Artigo 3°- Alteração do caput. Modificação dos incisos I, II e III. Foram incluídos os 
parágrafos 5°, 6° e 7°; 
Artigo 4° - Não sofreu alteração; 
Artigo 5° - Sofreu alteração no caput; 
Artigo 6° - Sofreu alteração no caput; 
Artigo 7° - Não sofreu alteração; 
Artigo 8° - Não sofreu alteração; 
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Artigo 9° - Não sofreu alteração; 
Artigo 10 - Não sofreu alteração; 
Artigo 11 - Não sofreu alteração; 
Artigo 12 - Não sofreu alteração; 
Artigo 13 - Não sofreu alteração; 
Artigo 14 - Não sofreu alteração; 100 

Artigo 15 - Não sofreu alteração 
Artigo 16 - Não sofreu alteração; 
Artigo 17 - Não sofreu alteração; 
Artigo 18 - Não sofreu alteração; 
Artigo 19 - Não sofreu alteração; 
Artigo 20 - Alteração no caput e inclusão dos parágrafos 1°, 2° e 3°; 
Artigo 21 - Alteração no caput e inclui os incisos I, II, III e IV e parágrafos 1º e 2º; 
Artigo 22 - Não sofreu alteração; 
Artigo 23 - Não sofreu alteração; 
Artigo 24 - Não sofreu alteração; 
Artigo 25 – Incluído o artigo 25. 
______________________________________________________________________________ 
Abaixo, seguem as considerações mais relevantes a respeito das alterações acima propostas: 
______________________________________________________________________________ 
1.2 - Dr. Capitani comentou que a frase do artigo 20 exclui a participação de categorias 
importantes na condução da saúde, isto é, reforçou a importância da participação médica nas 
ações do Conselho, disse que há de se considerar o desenvolvimento social que está em pleno 
crescimento e esta redação proposta na lei limita a concorrência na área médica para 
participação no Conselho. Em seguida falou que faz parte da AMESSI – Associação de Médico 
de São Sebastião e Ilhabela, explicou que é uma Associação formada especificamente por 120 

médicos e solicitou saber qual é o processo para concorrer à vaga para ocupar cadeira neste 
Conselho.  
______________________________________________________________________________ 
1.2.1 – Sra. Cidinha solicitou a palavra e explicou que entende a solicitação do Dr. Capitani, mas 
o ato de criar vaga para a classe médica fere as diretrizes dispostas na Lei do SUS. Lembrou que 
uma das propostas do SUS foi exatamente de mudar o modelo de saúde de medico centrado 
para o atendimento multiprofissional e que o que está colocado é trabalhador de saude, 
contemplando todas as categorias de trabalhadores da saúde e não uma única. Explicou que o 
SUS preserva princípios de equidade. Somos todos trabalhadores do serviço de saúde. Sugeriu 
que se faça alteração na cadeira atualmente ocupada pelo Comitê de Mortalidade Infantil, 
sugeriu que essa vaga seja destinada aos Programas de Saúde, permitindo desta forma que 
outros programas de saúde possam participar do processo eletivo.  
_____________________________________________________________________________ 
1.2.3 – Para melhores esclarecimentos a respeito do assunto abordado pelo Dr. Capitani, a Sra. 
Rita recorreu à leitura da resolução 333/03, no ítem “Da Organização dos Conselhos de Saúde”, 
discorreu sobre a 3ª Diretriz, inciso II, alíneas a, b e c, e inciso III, alínea l  e constatou que não 
consta especificidade profissional que justifique  a representação isolada de Associações 
especificas de categorias de profissionais. 
_____________________________________________________________________________ 
1.2.4 – Sr. Antonio ratificou a explicação da Sra. Cidinha e as Considerações da Sra. Rita, disse 140 

achar muito importante a participação de médicos às reuniões do Conselho, independente da 
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entidade representativa, mas acha complicado personalizar uma determinada categoria de 
profissional de saúde, defendendo a participação da classe médica em especial ou qualquer 
outra classe de profissionais de saúde. Frizou que o interesse a ser defendido no Conselho é o 
da saúde e não o dos médicos. Salientou a importância da participação da AMESSI no Conselho, 
estudando a forma mais adequada, evitando a personalização de entidades. Por último, disse 
que a participação dos médicos às reuniões do Conselho é muito baixa e quando comparecem 
não ficam até a conclusão dos trabalhos. Complementou que devemos respeitar as novas 
diretrizes do SUS evitando dicotomias de segmentos. 
_____________________________________________________________________________ 
1.3 – Dr. Capitani manifestou desagrado no horário destinado às reuniões do COMUS, às 16 
horas, salientou que nesse período os médicos estão em plena atividade de trabalho e ausentar-
se gera muito transtorno para o serviço público. 
______________________________________________________________________________ 
1.3.1 – Sra. Rita lembrou que esse horário foi decidido em plenária há muito tempo e ao 
assumirmos o compromisso de participação já sabíamos das responsabilidades profissionais fora 
daqui, então não achou procedente a reivindicação de mudança de horário. 
______________________________________________________________________________ 
1.4 – Após esclarecimentos, Sr. Antonio retomou a leitura da nova lei e ao chegar ao artigo 20º, 
colocou-o para apreciação. 160 

______________________________________________________________________________  
1.4.1 – Sr. Ubirajara sugeriu que o texto do artigo 20 passe a ter a seguinte redação: “O processo 
eleitoral visa eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, 
representantes dos prestadores de serviços, das entidades sindicais, dos profissionais de saúde, 
dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e Associações de Categorias Especificas de 
profissionais de Saúde”. Complementou dizendo que em São Sebastião a AMESSI é a única 
constituída de profissionais específicos, podendo ser enquadrada na categoria “Profissionais de 
Saúde”, e, se no futuro aparecerem outras, essas terão de concorrer entre si. 
______________________________________________________________________________ 
1.5 – Conforme combinado, após apresentação de todos os artigos da Lei, Sr. Antonio retornou a 
apresentação do artigo 3º e convidou o Sr. André Fontes, da Secretaria da Saúde, para participar 
da discussão em torno desse artigo. Sr. André Fontes sugeriu que a composição seja de 20 
membros para representação do Conselho, com cobrança efetiva de participação pelos 
representantes indicados. Destacou que ficará um Conselho mais enxuto e sem 
comprometimento da paridade.  
______________________________________________________________________________ 
1.5.1 – Sr. Ubirajara reforçou a alteração de 22 para 24 membros, lembrou que essa sugestão foi 
elencada por ele na última reunião ordinária do Conselho. Apresentou a seguinte distribuição: 4 
representantes para o segmento do governo, 2 representantes para o segmento prestadores de 
serviços de saúde, 6 representantes do segmento trabalhadores de serviços de saúde e 12 180 

representantes do segmento usuários, sendo 5 cadeiras para a região central, 4 para região da 
Costa Sul e 3 para região Costa Norte.  Por último, caso a AMESSI queira concorrer à vaga pelo 
segmento: “Trabalhadores de Serviços de Saúde”. Essa sugestão foi aprovada por unanimidade. 
______________________________________________________________________________ 
 
1.6 - Sra. Silvia sugeriu que conste na Lei que os Conselheiros sejam moradores do município. 
Sugestão aprovada pela plenária, por unanimidade. 
_____________________________________________________________________________ 
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1.7 - Sr. Antonio colocou as alterações apresentadas na Lei 1828/2006, aprovada por 
unanimidade, cuja minuta da proposta de lei segue abaixo como parte integrante da presente ata, 
devendo ser encaminhada ao Secretário de Saúde para que articule junto às Secretarias de 
Governo e Gabinete do Prefeito o envio do Projeto à Câmara Municipal para os trâmites 
legislativos, com a máxima urgência, considerando o adiantado do prazo para sua promulgação, 
tendo em vista a proximidade da realização da Conferência Municipal de Saúde já decretada 
(Decreto Municipal n° 4597/2009).  
______________________________________________________________________________ 
2) Assuntos Gerais: Não houveram, considerando o adiantado da hora.  
______________________________________________________________________________ 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes.  200 

Secretariando:                       Sra. Silvia Galhardo Baszynsky – 2ª Secretária.                                  
São Sebastião, 21 de setembro de 2009. 
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