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ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Data: 08 de outubro de 2009, às 15h20 horas, em segunda chamada. 
Sr. Antonio Carlos deu início a reunião lembrando que no começo do ano venceu o mandato do 
Conselho Municipal e considerando que a legislação atual nomeia e personaliza as entidades 
participantes, disse que esta situação impede que outras instituições representantes da mesma 
natureza possam participar, explicou que o objetivo atual é fazer com que todas as entidades da 
mesma categoria possam se organizar e decidir quem vai participar representando o segmento. 
Explicou que com o crescimento do município e evolução do Conselho, propostas de mudanças 
foram sugeridas para a revisão da Lei e Regimento Interno do COMUS. Lembrou que foi decidida 
em plenária e votada de forma unânime, a prorrogação do prazo do mandato até o final do ano 
de 2009 e durante esse tempo nomeou-se uma Comissão responsável pela revisão da lei e 
regimento interno. Informou que essa comissão vem se reunindo de forma constante e a sua 
atuação é muito expressiva. A reunião vem ocorrendo todas as terças feiras e até o momento, 
foram realizadas aproximadamente 14 reuniões e que estão na fase final dos trabalhos. Falou da 
realização da Conferência Municipal de Saúde no mês de novembro, data que ocorrerá a eleição 
dos membros do Conselho. Finalizando, explicou que a única situação aceita para indicação de 
novos membros, antes da eleição, seria em caso de cadeiras vagas e que isso também ficou 
decidido pela plenária. Situação apontada pela Federação Face Norte e Costa Atlântica. Dessa 
forma algumas pessoas voltaram para o Conselho para compor as vagas existentes, no caso a 20 

Sra. Célia Pinto e Sra. Ana Cristina, resultando na necessidade de alteração da composição do 
COMUS. Foi elaborada a minuta de decreto para regularizar as referidas alterações e enviado 
para o gabinete para emissão do decreto. O processo de assinatura desse decreto não 
aconteceu, ainda, fato que deixou os representantes das Federações irritados e em manifestação 
de repúdio, não ficaram para reunião em pauta. Sr. Antonio Lembrou que todas as votações 
anteriores sempre tiveram votação unânime e não aconteceu nenhum caso que tenha sido 
registrado de prejuízo pela questão do decreto não ter sido assinado. Considerou que toda 
participação às reuniões do Conselho, seja ela com direito a voz ou a voto sempre foi 
considerada em todas as decisões. Disse que respeita a decisão das referidas senhoras ao se 
retirarem, mas salientou que o Conselho não pode ser prejudicado por decisões isoladas e 
particulares. Lembrou que a conversa com o Instituto Sollus era um desejo do Conselho 
manifestado em reuniões anteriores e o Instituto Sollus se antecipou a essa solicitação e trouxe 
uma proposta para apresentar aos conselheiros que, de repente nem será aprovada hoje, por 
não terem disponibilizado material previamente para análise do Conselho. Dr. Aldo solicitou a 
palavra e informou que a Sollus apresentará a situação encontrada, a situação que precisa ser 
consertada nas unidades em pauta e, disse que para que mudanças ocorram será necessário 
uma série de adequações e a secretaria está de acordo com as propostas apresentadas. 
Lembrou que está chegando o período de temporada e o momento urge por mudanças 
emergentes. Em seguida, concedeu a palavra para Dra. Lucile que considerou a estrutura 
hospitalar crítica do ponto de vista de qualidade de atendimento à população, disse que a 40 

situação é de urgência. Comentou que a Sollus fará uma apresentação sucinta e que no decorrer 
da explanação fará considerações no aspecto médico/técnico. Em seguida, Sr. Antonio constatou 
a presença de quorum para realização da reunião, em 2ª chamada e passou-se a ordem do dia. 
Sr. Antonio disponibilizou a palavra aos representantes da Sollus.  
______________________________________________________________________________ 
Ordem do dia: 
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1) Apresentação de propostas para gestão do HCSS, Pronto Atendimento de Boiçucanga e 
Pronto Socorro Central:  
1.1 - Sr. Meireles, representante da Sollus, deu inicio a apresentação, lembrando que não houve 
transição do serviço da antiga contratada para o Instituto Sollus. Disse que quando a Sollus 
assumiu a administração do hospital de clínicas as condições eram péssimas. Discorreu sobre a 
situação elencando os seguintes problemas: todos os equipamentos e instalações hospitalares, 
indistintamente, carentes de manutenção, principalmente, os equipamentos do centro cirúrgico e 
UTI. Relatou que o Centro Cirúrgico estava fora dos padrões ideais para funcionamento, 
comentou que das três salas cirúrgicas existentes, nenhuma funcionava em perfeita condição, ou 
faltava equipamentos ou os equipamentos estavam quebrados.  Falou do desabastecimento de 
medicações em geral e especificas, bem como a falta de padronização. Destacou o número 
insuficiente de rouparia hospitalar em geral e uniformes para centro cirúrgico. Quanto à 
lavanderia e cozinha disse que ambas estão num estado caótico e necessitam de mudanças 
urgentes para bom funcionamento. Disse que os equipamentos utilizados nesses setores são 60 

obsoletos e que a manobra empregada para o trânsito de roupa suja e limpa não é adequado, 
causando transtornos à garantia de segurança quanto à disseminação de agentes contaminados 
a outros setores. Observou que não existe política voltada para cursos de capacitação para os 
funcionários envolvidos com referido trabalho, o que pode gerar riscos também. Citou as 
condições do gerador do hospital e teme a falta de energia na cidade, podendo acarretar 
transtornos durante os procedimentos. Comentou a falta de manutenção das ambulâncias e 
reposição de peças importantes para o funcionamento e segurança dos usuários. Em relação ao 
Pronto Socorro, falou das acomodações precárias entre as salas contribuindo para o cruzamento 
de infecções. Destacou a falta de privacidade entre os sexos femininos/masculino e faixa etária 
na sala de observação e a falta de mobiliário devido à corrosão provocada pela maresia. Quanto 
aos aspectos ligados a esterilização foram avaliados e também necessitam de mudança. Será 
necessária a aquisição de novos equipamentos e disponibilização de espaço adequado para 
realização do trabalho. Disse que o projeto será estendido a todas as unidades que realizam o 
procedimento de esterilização. Quanto ao Pronto Socorro necessita de melhorias em todos os 
aspectos. Quanto à instalação de energia elétrica, destacou situações de risco, fios de alta 
tensão sem proteção e ao relento e em condições precárias. Admitiu que houve reclamações na 
administração do Instituto Sollus, num aspecto geral, quanto à administração, disse que as 
pessoas verbalizam frases do tipo “sou amigo do prefeito, sou amigo de vereador ou outros e 
desejo ser atendido rapidamente”. Informou que todas as intercorrências foram sanadas sem 
maiores complicações. A seguir, Sr. Meireles concedeu a palavra ao Dr. Félix para 80 

esclarecimentos das condições da UTI, no período anterior e atual. 
______________________________________________________________________________ 
1.2- Dr. Félix informou que os monitores foram instalados na época que a unidade foi criada e 
seguiam as exigências técnicas competentes, as quais determina que a unidade deve ter monitor 
cardíaco, monitor de saturação de oxigênio e monitor de controle de pressão arterial, e todos os 
módulos devem, obrigatoriamente, estar ligados ao monitor central, que deve estar ligado a uma 
impressora que registra toda evolução do paciente. Informou que retornou a trabalhar na UTI, 
recentemente, momento que observou que os monitores existentes eram de marcas diferentes, 
fato que prejudica a eficácia do monitoramento porque não há sintonia de informações junto ao 
monitor central. Informou que a partir de ontem esses problemas foram sanados.  
______________________________________________________________________________ 
1.3- Sr. Meireles agradeceu ao Dr. Félix e salientou que ele fez “milagres” para contornar a 
situação de precariedade na maioria dos serviços prestados na UTI. Informou que na UTI houve 
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troca dos monitores e contratação de mão de obra altamente especializada para inspeção e 
funcionamento dos aparelhos, sob acompanhamento do Dr. Félix, responsável pela 
administração do setor. Falou do estudo para concessão de empresa qualificada para assumir a 
lavanderia, seguindo padrão técnico de lavagem, esterilização e distribuição adequada aos 
setores, bem como a aquisição de novos equipamentos. Reforçou a manutenção 
corretiva/preventiva em todos os equipamentos hospitalares e de apoio, englobando a parte de 
telefonia, luzes de emergência, luzes comuns e de corredores e chamadas de urgência. Informou 100 

a efetivação da Contratação de empresa responsável pela manutenção corretiva e preventiva, 
credenciada pela ANVISA e com gasto reduzido de 50% em relação à antiga contratada, 
possibilitando a ampliação do contrato de manutenção. Apresentou o estudo para a 
reestruturação das três salas cirúrgicas, para atuação de alta, média e simples complexidade, 
com proposta de carrinho de anestesia de geração avançada e regularização do arco cirúrgico. 
Informou que o quadro de médicos plantonistas está adequado e estão seguindo as prioridades. 
______________________________________________________________________________ 
1.4- Dr. Aldo solicitou que seja providenciado um arco novo para o centro cirúrgico.  
______________________________________________________________________________ 
1.5- Sr. Meireles respondeu que a proposta para o centro cirúrgico são salas com equipamentos 
de “ponta”. Quanto ao abastecimento de medicações hospitalares, já existe controle e reposição 
devida. Disse que já está prevista a padronização de medicamentos e materiais hospitalares com 
revisões das equipes médicas a cada seis meses. Considerou o período acometido pela 
pandemia da gripe suína e solicitou a Dra. Lucile que explanasse a respeito. 
______________________________________________________________________________ 
1.6- Dra. Lucile informou que utilizaram o protocolo exigido pelo ministério da Saúde e esse 
protocolo foi dispensado, principalmente, aos casos graves e que tiveram um desfecho positivo 
na maioria dos casos. Disse que os casos ainda continuam, que estão seguindo o referido 
protocolo, mas estão numa posição mais confortável para tratar os casos e que em alguns casos 
recomendam o tratamento em casa. 120 

______________________________________________________________________________ 
1.7- Dr. Aldo aproveitou o momento para parabenizar toda equipe médica e de profissionais 
envolvidos nesse período difícil de pandemia e salientou que o episódio contribuiu para um 
aumento de gastos realizados pela Secretaria da Saúde.  
______________________________________________________________________________ 
1.8- Sr. Meireles informou que foram realizadas várias reuniões com as coordenadorias 
administrativas e clinicas e o resultado foi o estabelecimento de novos protocolos. Foram 
estabelecidos os protocolos de atendimentos dos Pronto Socorros, solicitação de exames 
complementares e específicos, evitando a realização desnecessária de exames caros, bem como 
a adequação dos plantões médicos. Em seguida discorreu sobre as questões financeiras e 
informou ao Conselho que após parecer de auditoria fiscal e financeira foram analisados dados 
econômicos e financeiros detalhados do hospital, que resultaram na necessidade de solicitação 
de repasse financeiro. Disse que após análise da auditoria externa, o valor repassado é 
insuficiente, considerando que os dados previstos e orçados foram sempre superiores. Logo 
após disponibilizou algumas cópias do parecer técnico relativo à auditoria financeira e técnica 
hospitalar.  
______________________________________________________________________________ 
1.9- Dra. Lucile explicou que o hospital durante anos caminhou para um processo de 
deterioração, trabalhando com pouca resolutividade, dependendo, muitas vezes, da boa vontade 
dos profissionais envolvidos. Atualmente há uma participação maior da área médica nas 140 
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decisões administrativas do hospital, no aspecto técnico, fato que caracteriza o início de um novo 
processo para melhorias na área de assistência à saúde. Destacou a proposta de padronização 
de equipamentos, terceirização ou não da lavanderia, reestruturação e automatização no 
processo de esterilização, reestruturação da rede elétrica, visando à diminuição do consumo de 
energia, e reestruturação especifica de trabalho, estudando a melhor forma de conduzi-lo, 
estabelecimento de protocolo de medicamentos e tratamentos a pacientes, focando a 
uniformização, comprando aquilo que é necessário, sem fechar os olhos para o que venha ser 
necessário de forma emergencial. Concluiu que o hospital conta com um corpo clínico excelente, 
altamente técnico, resultando numa média de mortalidade baixa e com permanência hospitalar 
mínima. Disse que o problema mais grave é a falta de leitos hospitalares, informou que a 
população atual, segundo dados do IBGE, é de 72.333 pessoas. Temos 60 leitos e precisaríamos 
de 209 leitos para atender a referida demanda.  Disse que essa situação traz impacto negativo 
para o município porque estamos deixando de atender as necessidades da população. Salientou 
a necessidade da realização de cirurgias eletivas encaminhadas pelos ambulatórios médicos, 
evitando internações em caráter de urgência e internações desnecessárias. Explicou que a falta 
de critérios no investimento na área da saúde pode gerar transtornos sérios de saúde ao 
paciente e a situação atual do hospital clama por medidas urgentes de investimentos. É preciso 
reduzir o déficit existente sem deixar de investir na melhoria da qualidade do atendimento. 
Defendeu a manutenção da equipe mínima de trabalho, independentes do número de leitos e a 
atenção de todos quanto à necessidade de investimentos na área da saúde. Disse que a equipe 160 

profissional é ótima e se desdobra até certo ponto, mas com uma estrutura ruim não é possível 
evoluir. Salientou que a responsabilidade é de todos e a partir do momento que tomamos 
conhecimento da situação passamos ser co-responsáveis. Percebe que atualmente se manifesta 
uma vontade política por intermédio da Secretaria da Saúde e, nesse momento depende dos 
senhores Conselheiros decidirem se pretendem construir uma assistência hospitalar digna ou se 
preferem deixar como está.  
______________________________________________________________________________ 
1.10- Sr. Meireles disponibilizou o tempo para esclarecimentos. 
______________________________________________________________________________ 
1.11- Dr. Aldo solicitou a inclusão de um adendo quanto à reestruturação da sala de observação, 
na área do Pronto Socorro, solicitou com urgência o aumento do número de leitos com 
separação de leitos masculino/feminino e infantil.  
______________________________________________________________________________ 
1.12- Sr. Meireles confirmou ser conhecedor das dificuldades existentes e estarão adequando o 
hospital às condições favoráveis para atender às necessidades do município. Lembrou que há 
muito tempo o hospital não tem renovação de equipamentos, sendo realizados apenas consertos 
e mais consertos, gerando o sucateamento dos mesmos. Lembrou mais uma vez das 
dificuldades operacionais do hospital, mas que estão dispostos para resolvê-las e gostaria de 
contar com o apoio do Conselho na direção dessas questões. 
_____________________________________________________________________________ 180 

1.13- Sr. Elias, responsável pelo setor de odontologia, perguntou se os equipamentos adquiridos 
serão patrimônios do município. 
_____________________________________________________________________________ 
1.14- Sr. Meireles respondeu que sim. Salientou que todo investimento voltado para o hospital 
será patrimônio do município. 
______________________________________________________________________________ 
1.15- Sr. Adilson fez questionamentos quanto ao controle da manutenção dos equipamentos 
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hospitalares, solicitando discriminação em planilhas. 
______________________________________________________________________________ 
1.16- Sr. Meireles esclareceu que todo equipamento novo tem um tempo de garantia e os demais 
terão assistência da manutenção corretivo-preventiva de equipamentos. Lembrou que seguem 
uma planilha de prioridades e citou como exemplos o carrinho de anestesia e monitores 
cardíacos da UTI, que já foram providenciados. 
_____________________________________________________________________________ 
1.17- Dra. Lucile complementou o esclarecimento e disse que associado a tudo o que foi dito, há 
de se considerar a vontade de evoluir e melhorar. Disse que do ponto de vista prioritário e 
planejamento estratégico é preciso evoluir, mas primeiramente precisamos caminhar. Pontuou as 
seguintes situações: 1º- Precisamos verificar o que precisa ser consertado, 2º- O que, 
efetivamente, precisa ser reposto e 3º- Quando reposto, reposto para condição melhor, mais 
moderna e mais eficiente. Após tomar essas medidas, o próximo passo seria a estruturação do 200 

modelo de manutenção preventiva. Sugeriu que em alguns casos, o melhor é aquisição de 
equipamentos novos a manutenção de equipamentos velhos. Elogiou o envolvimento e parceria 
da Secretaria da Saúde nas questões levantadas. 
______________________________________________________________________________  
1.18- Dr. Aldo solicitou que, independente dos meios, recursos utilizados para contratações de 
profissionais e respeitando as necessidades do Instituto, gostaria que a equipe de funcionários 
atual fosse mantida, disse que não quer perder seus funcionários.  
______________________________________________________________________________ 
1.19- Sr. Meireles disse que tem certeza que o nível da equipe de profissionais do hospital de 
São Sebastião é o melhor. Comentou que houve falar muito bem da equipe dentro e fora do 
município e tomarão as decisões em conjunto com a Secretaria da Saúde. 
______________________________________________________________________________ 
1.20- Dr. Aldo pontuou algumas intercorrências que ocorrem nas várias unidades de saúde do 
município, disse que durante a rotina de trabalho, existem reclamações de alguns profissionais, 
queixas quanto ao atendimento, algumas manifestações de descontentamentos, enfim, disse que 
a Secretaria está ciente do ocorrido e adota a postura de localizar os problemas para poder 
resolvê-los, visando à humanização do atendimento e respeito ao usuário. 
______________________________________________________________________________  
1.21- Sr. Meireles citou que a verba atual está estimada no valor de R$ 1.778.000,00, 
considerando o estudo analítico detalhado realizado pela auditoria externa, observou-se que a 220 

despesa mensal soma um valor de $ 2.429.180,00, gerando um déficit financeiro mensal. 
______________________________________________________________________________ 
1.22- Sr. Eric Behs, representante administrativo do Instituto, explicou que, atualmente, o hospital 
está credenciado para 106 leitos e no decorrer dos anos ele veio perdendo leitos até chegar ao 
número de 65 leitos em funcionamento. Ao mesmo tempo o hospital apresenta estrutura 
operacional e quadro de pessoal para conduzir os 106 leitos, faltando somente recursos para 
fazer o custeio. Considerou que se a diferença de orçamento não for adequada, ficará impossível 
para a Sollus carregar um déficit desse porte todo mês e sem a Prefeitura/Secretaria da Saúde 
documentar esses valores ficará impossível de haver o repasse. Dessa forma, a única alternativa 
que restará será a seguinte: fazer uma adequação do hospital para se gastar $ 1.778.000,00, 
implicando em fazer escolhas médicas, redução de número de atendimentos e tipos de 
atendimentos. Disse que se esse for o recurso disponível, administrarão com esse recurso, mas 
deixou claro que o cenário desejado de melhoria que a Secretaria almeja não será realizado. 
Destacou a existência do déficit atual no orçamento, citou o déficit deixado pela empresa anterior, 
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conforme relatório constituído e levantado a partir da prestação de contas publicada e aprovada 
pelo Conselho, disse que não existe nenhum número criado pela Sollus. Argumentou da seguinte 
forma, ou oferece-se condição para o hospital ser custeado, trabalhando num orçamento próximo 
ao que foi colocado aqui e tendendo as necessidades do município nos leitos já credenciados, 
numa estrutura que já existe ou teremos que reduzir a estrutura para se gastar o valor de $ 
1.778.000,00, o que implicará, como já foi dito em redução de investimentos. 240 

______________________________________________________________________________ 
1.23- Sr. Ubirajara, Conselheiro, provedor da Santa Casa solicitou a palavra para tecer 
comentário a respeito do referido repasse. Considerou que como ex administrador do hospital 
vem confirmar que os dados apresentados hoje, confirmam as dificuldades que a Irmandade 
apresentava em gerenciar o hospital devido às grandes carências. Destacou a importância de se 
ter como parceira direta a prefeitura, adotando uma postura de envolvimento e participação nas 
questões relacionadas à saúde. 
_____________________________________________________________________________ 
1.24- Sr. Eric explicou que análise apresentada é meramente financeira e não cabe a Sollus 
avaliar a operação das administrações anteriores, explicou que é preciso retratar a realidade em 
números reais em função da demanda existente no município. Comentou que considerando a 
prestação de contas e fazendo uma análise financeira, deve ter acontecido o mesmo com a 
contratada anterior e com a Irmandade conforme discurso do Sr. Ubirajara. Lembrou o ocorrido 
na saída da contratada, na qual houve um desdobramento financeiro que gerou o não 
pagamento do salário dos médicos, deve-se a esse indicativo relacionado ao déficit discutido em 
pauta. 
______________________________________________________________________________    
1.25- Sra. Rita perguntou aos representantes da Sollus se ao assumirem a parceria com a 
Prefeitura de São Sebastião, realizaram análise efetiva financeira. 
______________________________________________________________________________ 260 

1.25.1- Dr. Aldo disse que essa questão foi informada no inicio da apresentação, na qual falam 
que não houve transição. 
______________________________________________________________________________ 
1.25.2- Sra. Rita disse que a análise financeira independe de processo de transição. 
______________________________________________________________________________ 
1.25.3- Sr. Eric respondeu que a análise foi feita, mas com prejuízo porque as informações que 
serviram de base para a análise estavam comprometidas, a parte contábil das demonstrações 
existentes omitiam uma série de informações que foram levantadas com a prestação de contas 
da Pró Saúde. Disse que a Secretaria não teve acesso a essas informações e que 90% das 
informações estão sendo levantadas e apresentadas agora. Reforçou que a transição é muito 
importante, considerando que a empresa anterior possuía muitas informações no processo de 
avaliação contábil da Sollus. Disse ainda que a antiga contratada “limpou” o banco de dados, 
sonegando detalhamento de questões financeiras importantes.  
____________________________________________________________________________ 
1.25.4- Dr. Aldo ratificou o discurso do Sr. Eric e informou que não houve o detalhamento de 
informações financeiras. 
_____________________________________________________________________________ 
1.26- Sra. Rita questionou os representantes do Instituto Sollus, se ao assumirem uma 
administração em alguma cidade, fazem assunção de serviços sem fazer vistoria técnica, visita 
técnica ou levantamento mais apurado da situação atual da contratante. 280 

_____________________________________________________________________________ 
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1.26.1- Sr. Eric respondeu que geralmente fazem a visita técnica e no caso do hospital foram 
encontradas algumas situações gritantes de improvisações, o que tornou difícil a identificação de 
necessidades visíveis. Citou como exemplo o caso do carrinho de anestesia que durante a 
manutenção corretiva foi encontrado improvisação a base de silicone para conserto do mesmo. 
Disse que esta situação não é habitual. 
_____________________________________________________________________________ 
1.27- Sra. Rita questionou o documento apresentado ao Conselho referente à auditoria externa 
realizada, considerando que o Instituto é uma OSCIP e tem como obrigação legal a realização 
auditoria, tendo verificado que no documento não consta a identificação oficial da empresa que 
realizou a auditoria e que o mesmo está com encaminhamento para o Instituto Sollus e assinada 
pelo Departamento Técnico de Avaliação Hospitalar da Sollus. Perguntou se a auditoria foi 
realizada pelo próprio Instituto, caso não, qual seria o nome da empresa responsável pela 
realização da auditoria.  
______________________________________________________________________________  
1.27.1- Sr. Eric não soube responder o nome da empresa, respondeu que a auditoria é realizada 
por auditor externo e não atentaram para a falha apresentada no documento. Esse auditor presta 
serviço para o Instituto Sollus aqui em São Sebastião e em outras regiões também. Disse que 
esse auditor analisou a prestação de contas apresentada pela Pró Saúde.  
______________________________________________________________________________ 300 

1.28- Sr. Adilson, dentista e representante do Sindicato dos Trabalhadores, perguntou de que 
forma o Conselho poderá acompanhar a gestão da Sollus para que não aconteça a mesma 
situação que aconteceu com a contratada anterior.  
______________________________________________________________________________ 
1.28.1- Sr. Eric respondeu que essa postura já é prerrogativa do Conselho, mas que estarão 
disponíveis para fornecer quaisquer esclarecimentos aos Conselheiros além do que já é previsto 
como habitual. 
______________________________________________________________________________ 
1.28.2- Dr. Aldo explicou ao Sr. Adilson que o sistema de Co-gestão, gestão compartilhada, 
permite que haja um acompanhamento efetivo da Secretaria da Saúde na tomada de decisões.  
______________________________________________________________________________  
1.29- Sr. Antonio Carlos colocou em votação a proposta apresentada. 
______________________________________________________________________________ 
1.29.1- Sra. Márcia justificou que se abstém do voto considerando que está na condição de 
suplente e não se sente confortável para votar. Acha que precisa analisar com antecedência os 
documentos apresentados para votar com mais segurança. 
______________________________________________________________________________ 
1.29.2- Sr. Antonio fez uma pergunta a Sra. Márcia em relação à insegurança citada para votar. 
Perguntou se identifica o déficit apresentado pela Sollus da mesma forma que identificou o déficit 
apontado pela Pró Saúde durante as reuniões da Comissão, na qual ela fazia parte, no ano 320 

passado. 
______________________________________________________________________________
1.29.3- Sra. Márcia respondeu que reconhece o déficit e que não é surpresa para ninguém a sua 
existência. Disse que se abstém do voto por estar sozinha representando a classe dos usuários e 
prefere estudar melhor a situação. 
______________________________________________________________________________  
1.29.4- Dr. Aldo informou que os representantes dos usuários estavam presentes antes do inicio 
da reunião e por razões pessoais optaram por não participar da reunião. Motivo totalmente alheio 
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a ordem do dia. 
______________________________________________________________________________  
1.29.5- Sr. Antonio ratificou a fala do Dr. Aldo e ponderou que apesar de respeitar a decisão da 
Sra. Márcia, precisa esclarecer alguns fatos para reflexão do Conselho. Disse que o déficit 
apresentado já é conhecido de todos, foi apontado pela antiga contratada, não é algo novo que 
está sendo depositado no colo do COMUS hoje. Lembrou que o modelo de gestão é o de Co-
gestão, gestão é compartilhada, com a presença da Secretaria na tomada de decisões. Explicou 
que as decisões tomadas hoje poderão ser revertidas no futuro, caso haja necessidade. O que 
existe é uma parceira instituída e não uma relação contratual com interesses diferentes. 
_____________________________________________________________________________ 
1.30- Sra. Rita fez as seguintes considerações: tendo em vista que, conforme falas anteriores, o 
déficit já tinha sido apontado pela Pró Saúde, e que a Sollus apresentou manutenção da mesma 340 

proposta financeira adotada pela Pró Saúde, perguntou novamente à Sollus: 1- se eles nunca 
tiveram conhecimento que a Pró Saúde apontava para um déficit ou, 2) sabiam desse déficit e o 
desconsideraram ao manter a mesma proposta ou, ainda, 3) se adotaram a postura de aceitar o 
que se tem agora para firmar o termo de parceria. 
______________________________________________________________________________ 
1.30.1- Sr. Eric respondeu que referente a última colocação, a resposta é não, quanto as outras 
duas colocações, a Sollus, recebeu, inicialmente, um balancete de gastos mensais da Pró 
Saúde, nada comparado a prestação de contas. E somente no decorrer do processo foi 
informado que a Pró Saúde estava fazendo alguns apontamentos. Reforçou a argumentação que 
a própria secretaria não tinha essa informação. Disse que, atualmente, quem carregou esse 
déficit foi a Sollus e não faz nenhum sentido, assumir um contrato e logo no primeiro mês 
carregarem um déficit.  Explicou que se a Sollus não tem fins lucrativos, não terá interesse de 
financiar o serviço. Salientou que houve um problema de informações, dos documentos 
apresentados e, também das informações que a Secretaria detinha. 
_____________________________________________________________________________ 
1.30.2- Dr. Aldo informou que quando a secretaria efetuou o pagamento de rescisão contratual, 
achavam que não deviam mais nada. E posteriormente ficaram sabendo da existência de uma 
conta no valor de $ 1. 800.000,00 que eles acham que têm direito a receber. Disse que a 
Secretaria nunca foi informada sobre a dívida apresentada pela Pró Saúde. Portanto não 
tínhamos como saber da existência de tais valores. 360 

______________________________________________________________________________   
1.30.3- Sra. Rita, após consultar novamente o documento disponibilizado na reunião pelo 
Instituto Sollus, reforçou o questionamento quanto a auditoria e salientou que o documento não 
identifica auditoria oficial externa. Explicou que seu objetivo não é colocar em pauta a idoneidade 
da Sollus, ou discordar da proposta apresentada e sim alertar que essa é uma determinação 
legal e que o conselho tem que considerar.  
______________________________________________________________________________ 
1.30.4- Sr. Eric disse que respeita e entende a posição da Sra. Rita e sugeriu que se aprove a 
proposta com ressalva de proposta de entrega do documento para a próxima semana. 
______________________________________________________________________________ 
1.30.5- Dr. Aldo exigiu que o documento esteja de posse do Conselho semana próxima 
(13/10/2009) e caso isso não aconteça, reiscindirá o contrato com a Sollus. 
______________________________________________________________________________ 
1.30.6- Sr. Antonio sugeriu que se aprovem as propostas apresentadas com a seguinte ressalva, 
de o Instituto Sollus apresentar o relatório final de auditoria externa até o dia 13-10-09, na sede 
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do Conselho Municipal de Saúde e que a minuta e anexos do termo aditivo deverá ser 
encaminhados por e-mails aos Conselheiros, para que eles possam aprovar ou não. Colocada 
em votação a proposta, aprovada por unanimidade com as referidas ressalvas. 
____________________________________________________________________________ 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 380 

presentes.  
Secretariando:                       Sra. Zenaide Momolo Vidal – 2ª Secretária.                                        
São Sebastião, 08 de outubro de 2009. 
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