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ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 15 de dezembro de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

______________________________________________________________________________ 4 

Ordem do Dia: 5 

1- Conclusão do prazo estipulado para as entidades interessadas se apresentarem às 6 

duas vagas restantes para composição do COMUS; 7 

2- Apresentação do Plano de Contingência da Dengue; 8 

3- Eleição da Comissão Executiva e de Acompanhamento de Finanças do COMUS; 9 

4- Assuntos Gerais. 10 

______________________________________________________________________________ 11 

1-) Sr. Antonio deu inicio aos trabalhos do COMUS e informou que na última reunião ordinária 12 

não foi colocada para votação a ata nº 134ª e documentos recebidos e enviados no período. A 13 

Plenária sugeriu a leitura dos documentos e a aprovação da referida ata para a próxima reunião 14 

ordinária. Sugestão aprovada por unanimidade. Em seguida informou que as entidades que 15 

apresentavam pendências documentais, providenciaram-nas em tempo hábil, com exceção da 16 

APS e SINDSERV. Explicou que a APS apresentou o protocolo de cartório comprovando o 17 

registro da entidade e assim que estiver de posse do documento, estará entregando-o ao 18 

Conselho. Quanto ao SINDSERV não houve apresentação dos documentos, mas o Sr. Ivan, 19 

presidente do sindicato ligou e informou que estará providenciando a documentação exigida o 20 

mais rápido possível. Sr. Antonio colocou em votação a aprovação de prazo para que as citadas 21 

entidades regularizem as referidas pendências documentais. Aprovado por unanimidade. 22 

____________________________________________________________________________ 23 

1.1-) Em seguida, deu ciência aos Conselheiros sobre a situação da entidade AMBACAM, 24 

segmento Usuários, disse que ao estudar melhor a documentação constatou que um dos 25 

representantes indicados pela entidade é servidor público. Fato que o levou trazer para 26 

apreciação do Conselho, considerando que o segmento Usuários determina a participação de 27 

representante “puro”, isto é, sem vínculo com os demais segmentos. Colocada para aprovação a 28 

substituição do representante indicado, Sr. Paulo, aprovado por unanimidade. Sr. Antonio 29 

informou que estará comunicando a entidade para nova indicação e que o Sr. Paulo poderá 30 

participar das reuniões do conselho como munícipe e do conselho gestor quando se 31 

organizarem. 32 

______________________________________________________________________________ 33 

1.2-) Em relação às duas vagas restantes para compor a nova composição do COMUS, Sr. 34 

Antonio informou que a entidade POLVO ratificou interesse em participar do conselho e enviou 35 

seu representante titular, a Sra. Maria Evelina, bem documentação exigida. Sugeriu que a outra 36 

vaga restante seja destinada ao CGU, segmento representado pela Sra. Ângela e seu suplente, 37 

num primeiro momento, até a eleição dos novos CGU’s. Sugeriu que conste no Regimento 38 

Interno do COMUS a inclusão da representatividade do CGU- Usuário. Em seguida explicou aos 39 

novos conselheiros o significado da sigla CGU e suas atribuições. Explicou que, após estudo da 40 

lei, informou que quando a lei fala de 12 representantes de “entidades” e associações, entendeu 41 

que “entidade” não precisa, necessariamente, para fim de conselho, ter CNPJ. Citou como 42 

exemplo o Comitê de Mortalidade Infantil e Corpo Clínico do Hospital que não possuem CNPJ e 43 

participam do Conselho em outros segmentos. Portanto, por analogia entendeu que era possível 44 

contemplar uma vaga para o CGU. Há que ser considerado que essa atitude corrobora a 45 

intenção das diretrizes ministeriais sobre o fortalecimento da participação popular e o CGU 46 

legitima essa participação. Colocada para aprovação a sugestão de disponibilizar a vaga para o 47 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata extraord 86ª 15-12-09-atual – Pág. 2 de 4. 

CGU Usuário, mantendo como representante até a eleição dos CGU’s, a Sra. Angela, bem como 48 

seu suplente, sugestão aprovada por unanimidade. No tocante ao credenciamento da entidade 49 

POLVO, também foi aprovada por unanimidade. 50 

_____________________________________________________________________________ 51 

1.3-) Sr. André, representante do departamento de finanças da SESAU, solicitou a palavra e 52 

informou a necessidade da apresentação da prestação de contas do último trimestre de 2009, 53 

disse que o prazo finda em 31 de janeiro de 2010 e para isso é de suma importância que seja 54 

eleita a comissão de Finanças para análise da prestação, objetivando o cumprimento do prazo 55 

estipulado pelo Tribunal de Contas da União.  56 

_____________________________________________________________________________ 57 

1.4-) Sr. Antonio Carlos colocou em votação a inclusão da eleição da comissão de finanças e 58 

executiva na pauta do dia. Aprovado por unanimidade. 59 

_____________________________________________________________________________ 60 

2-) Apresentação do Plano de contingência da Dengue: 61 

2.1-) Sra. Laís, Departamento de Vigilância, informou que foram realizadas adequações ao plano 62 

de Contingência já aprovado no ano passado. 63 

______________________________________________________________________________ 64 

2.2-) Sra. Lidiomar informou que o CVE – Centro de Vigilância Epidemiológica solicitou nova 65 

avaliação do Plano de trabalho e disse que São Sebastião foi a única cidade que entregou o 66 

Plano de Contingência da Dengue, considerando todas as cidades do litoral. Quanto às referidas 67 

adequações, citou a introdução do NS1, exame rápido para diagnóstico da dengue, realizado nos 68 

primeiros três dias e quando positivos vão diretamente para sorotipagem. Disse que esse exame 69 

agilizará os trabalhos do departamento porque existirá rapidez de resultado e prontidão na 70 

demarcação de área afetada. Citou o material recebido nesse processo de adequação: 05 71 

cadeiras para reidratação (distribuídas nas unidades de saúde básicas), estetoscópio, 72 

esfignomamômetro e outros. Disse que além das ações de rotina, inspeção casa a casa, 73 

arrastões, distribuição de folhetos educativos, divulgação em todos os meios de comunicação 74 

local (rádio, imprensa escrita, etc.), utilizam todos os meios possíveis de orientação e divulgação 75 

para a população. Salientou que objetivo é alertar a cidade da importância de evitar situações de 76 

risco à saúde que a doença pode trazer. Informou que o município de São Sebastião não tem 77 

nenhum caso desde julho de 2009, mas será preciso ficar atento porque o período crítico começa 78 

agora com o inicio da temporada e o clima está propicio para o desenvolvimento da doença 79 

(junção de chuva, calor e sol)! Destacou como ponto positivo a queda da densidade larvária de 80 

2,8 para 1,9, disse que a taxa ideal é menor que 1, por isso precisaremos ficar atentos, estamos 81 

em situação de alerta. Informou que as unidades de saúde estão preparadas para receber e 82 

tratar o usuário da cidade, disse que o atendimento, suporte técnico, equipamentos e medicação 83 

estão dentro dos padrões exigidos, atendendo ao protocolo determinado pelo Ministério da 84 

Saúde. Falou que o Pronto Socorro de Boiçucanga e Central, UBS Central, Boiçucanga e 85 

Topolândia estão preparadas como unidade suporte para o atendimento de casos suspeitos e 86 

confirmados da dengue. Informou que estarão capacitando novamente todos os profissionais da 87 

área (Pronto Socorro e PSFs) a partir de janeiro/2010. Destacou as ações voltadas para garantia 88 

de transporte de exames e materiais de acordo com a necessidade de cada paciente. Informou 89 

que todas as ações desenvolvidas atendem ao fluxograma preparado especificamente para o 90 

público alvo da dengue, disse que são consideradas a complexidade de cada caso. Informou que 91 

os casos de média gravidade em diante necessitam de internação. Em seguida disponibilizou o 92 

momento para esclarecimentos. 93 

______________________________________________________________________________ 94 
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2.1-) Sra. Dircéia perguntou qual a situação atual da gripe S1N1. 95 

______________________________________________________________________________ 96 

Sra. Lidiomar respondeu que participou de um simpósio sobre a gripe e informou que a situação 97 

é de alerta, considerando que a gripe está percorrendo o mundo e nesse momento, os paises 98 

acometidos são os Estados Unidos e México. Informou que para o mês de março estarão 99 

recebendo vacinas contra a referida gripe e que estas serão destinadas a grupos específicos 100 

porque o número estimado é inferior a número populacional de São Sebastião. Salientou que as 101 

precauções continuam as mesmas no combate a gripe, principalmente, gestantes e que talvez, 102 

não haverá suspensão das aulas, considerando que não houve comprovação de eficácia na 103 

transmissão da doença com essa conduta. A respeito da medicação Tamiflu, disse que ela não 104 

foi completamente testada e seus efeitos são desconhecidos em longo prazo. 105 

______________________________________________________________________________ 106 

2.2-) Sr. Paulo, representante da AMBACAM, perguntou se a capacitação aos profissionais de 107 

saúde se estenderá ao PSF. 108 

______________________________________________________________________________ 109 

2.3-) Sra. Lidiomar respondeu que sim. 110 

______________________________________________________________________________ 111 

2.4-) Sra. Venina, representante da FACULTI, perguntou sobre a situação das casas fechadas, 112 

independentes de turismo e casas abandonadas. Disse que reside no bairro da Vila Amélia e 113 

citou a existência de três casos nessa situação.  114 

______________________________________________________________________________ 115 

2.5-) Sra. Lidiomar disse que investirão no resgate da conscientização, aproveitarão a vinda 116 

desses proprietários à cidade para educá-los a mudança de postura. Quanto às casas 117 

abandonadas, orientou-a fazer denúncia do endereço. A partir da denúncia são tomadas todas as 118 

providências cabíveis ao proprietário do imóvel. 119 

______________________________________________________________________________ 120 

2.6-) Sr. Antonio colocou para aprovação o Plano de Contingência, aprovado por unanimidade. 121 

______________________________________________________________________________ 122 

Sr. Antonio explicou aos novos conselheiros o porquê da necessidade de formar as referidas 123 

comissões e o papel que cada uma desempenha dentro do conselho. Solicitou responsabilidade 124 

ao se candidatarem e assumirem o cargo proposto. Esclarecidas as dúvidas, passou-se a 125 

eleição. 126 

______________________________________________________________________________ 127 

Sr. Carlos Aymar observou que a Comissão Executiva tem a figura do presidente como 128 

representante do conselho junto a todas as entidades, inclusive a Secretaria da Saúde. Disse 129 

que o presidente representa e responde pelas ações desenvolvidas no conselho perante as 130 

entidades e órgãos públicos. Considerou que o ideal seria que o presidente saísse do segmento 131 

usuários. 132 

______________________________________________________________________________ 133 

Sr. Antonio disponibilizou o momento para a indicação dos representantes.  134 

______________________________________________________________________________ 135 

3-) Eleição da Comissão Executiva e de Acompanhamento de Finanças do COMUS: 136 

A plenária decidiu pela seguinte formação: 137 

Comissão Executiva: 138 

Presidente: Antonio Carlos N. P. da Silva 139 

Vice- Presidente: Ana Cristina R. Soares 140 

1ª Secretária: Márcia de Souza Guimarães Ferreira 141 
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2ª Secretária: Zenaide Momolo Vidal 142 

Colocada em votação, Comissão aprovada por unanimidade. 143 

______________________________________________________________________________ 144 

3.2-) Comissão de Finanças: 145 

Representantes Usuários: Carlos Cipullo Aymar e Douglas Della Guardia 146 

Representante Prestador de Serviço: Ubirajara Nascimento 147 

Representante dos Trabalhadores de Saúde: Adilson Ferreira de Moraes 148 

______________________________________________________________________________ 149 

4-) Assuntos Gerais:  150 

4.1-) Sra. Rita de Cássia, SETRADH, justificou a ausência da entidade APAE devido ao 151 

compromisso com as festividades de encerramento de atividades com as famílias da 152 

organização. 153 

______________________________________________________________________________ 154 

4.2-) Sr. Antonio saldou a nova composição e desejou a todos um ótimo trabalho. 155 

______________________________________________________________________________ 156 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 157 

presentes. 158 

Ata lavrada por Márcia Souza G. Guimarães                                        1ª Secretária 159 

______________________________________________________________________________ 160 

São Sebastião, 15 de dezembro de 2009. 161 
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