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ATA DA 87ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 28 de janeiro de 2010, às 16 horas, em primeira chamada. 3 
-------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Ordem do Dia: 5 

1- Apresentação do Termo Aditivo 03/2008; 6 

2- Apresentação da Prestação de Contas do 4º Trimestre/2009; 7 

3- Assuntos Gerais. 8 
-------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Sr. Antonio Carlos passou a palavra ao Sr. André Fontes, do Fundo Municipal da Saúde, que 10 

explanou sobre os dois itens da pauta: 11 

1) Termo Aditivo 03/2008: 12 

Sr. André informou que essa é uma prestação de contas de recurso recebido da Secretaria de 13 

Estado da Saúde destinado ao Projeto Verão 2009. A execução da despesa ocorreu com os 14 

seguintes recursos: R$ 100.000,00 recebidos do Estado, R$ 7.174,37 auferidos com rendimentos 15 

de aplicação financeira; R$ 21.111,04 de contrapartida municipal e R$ 2.419,45 com recursos 16 

federais. Ressaltou que as despesas apontadas já constam das prestações de contas trimestrais, 17 

porém a apresentação nessa formatação atende a uma exigência do Estado. Sr. Carlos Aymar, 18 

representante da Comissão de Finanças, emitiu parecer favorável e sem ressalvas. Explicou aos 19 

novos conselheiros que o Projeto verão é um recurso financeiro que o governo do Estado 20 

repassa ao município em virtude da temporada de verão, período considerado de maior 21 

demanda.  Não havendo dúvidas, colocado em votação, a prestação de contas foi aprovada por 22 

unanimidade. 23 
-------------------------------------------------------------------------------------- 24 

2) Prestação de Contas do 4º Trimestre/2009: 25 

2.1) Sr. André informou que, normalmente, na última prestação de contas do ano existe 26 

dificuldade para apresentar os dados consolidados. Explicou que a Secretaria da Fazenda não 27 

consolidou os dados da execução orçamentária de 2009 até o momento. Tal fato gerou atraso e 28 

poderá apresentar pequenas variações nos valores apresentados hoje. Informou que após o 29 

processamento dos ajustes realizados pela Secretaria da Fazenda, apresentarão as variações 30 

ocorridas. Informou que fizeram a seguinte proposta à Comissão de Finanças: apresentar os 31 

dados parciais, mesmo que ocorra uma pequena variação, objetivando assegurar o prazo 32 

determinado pelo Tribunal de Contas da União. Informou que a Comissão de Finanças realizou 33 

três reuniões e considerou que a nova composição teve participação efetiva. Em seguida citou os 34 

documentos que foram apresentados à Comissão para análise e explicou que estes dão uma 35 

visão geral de como foi a execução orçamentária da Secretaria da Saúde. Além disso, são 36 

apresentados a parte, os relatórios dos termos de parcerias e convênios. Citou o Instituto Sollus, 37 

Acqua, convênio com a APS - Projeto Bem Te Vi e os recursos repassados a titulo de subvenção 38 

social dentro do processo interventivo. Quanto às pendências de relatórios referentes ao 3º 39 

Trimestre, informou que foi apresentado o relatório com relação à intervenção do hospital, APS – 40 

Projeto Bem Te Vi  e o maior volume pendente ficou para os termos de parcerias (Instituto Sollus 41 

e Acqua). Disse que a Comissão de Finanças teve acesso às informações referentes às 42 

dificuldades no processo de transição. Disse que ficou acordado com a Comissão de Finanças 43 

que no decorrer do mês de fevereiro o modelo com relação à apresentação e formatação dos 44 

dados já estejam definidos e de maneira clara, como esses recursos estão sendo executados, 45 

dentro dos termos de parcerias. Em seguida, apresentou os dados consignados no Resumo da 46 

Execução Orçamentária e Financeira, parte integrante desta ata. Informou que a apresentação 47 

desses dados será feita amanha em audiência publica, na Câmara Municipal, às 17 horas. 48 
-------------------------------------------------------------------------------------- 49 
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2.2) Sra. Lidiomar, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, apresentou as ações 50 

desenvolvidas pelo setor nesse 4º trimestre de 2009. Explanou detalhadamente o quadro de 51 

distribuição de casos de dengue desde o 1º trimestre de 2009. Informou o total de 110 casos, 52 

sendo 103 autóctones e 07 importados. Falou das ações educativas realizadas nas escolas com 53 

a participação dos pais, objetivando alertar a comunidade em relação a um dos maiores 54 

criadores do mosquito – vasos de plantas. Demonstrou o modelo de vaso para planta 55 

confeccionado com garrafas pet. Apresentou o numero de atividades de arrastão, casa a casa e 56 

atividade de bloqueio de criadouros. Falou da retomada das atividades nas residências de 57 

temporadas. Disse que estão aproveitando a vinda dos proprietários para realizarem trabalhos de 58 

conscientização. Quanto a telagem das caixas de água, informou que há muito roubo das telas, 59 

fato que demanda transtorno e impede eficácia do trabalho. Informou que foram trabalhados 210 60 

pontos estratégicos resultando em 37 pontos positivos a pesquisa. Apresentou os dados 61 

referentes à gripe e informou que os dados apresentados foram baseados nos casos notificados 62 

e medicados com o Tamiflu, disse que não houve nenhum caso de óbito constatado. Apresentou 63 

gráfico detalhado dos programas referentes ao combate a Tuberculose e Hanseníase, informou o 64 

número de casos, número de cura e óbitos. Referente ao Centro de Controle à de Zoonoses, 65 

informou as ações realizadas no período de 2009. Disse que foram realizadas vacinas 66 

antirrábicas realizadas nos bairros, até o mês de novembro e após esse período serão realizadas 67 

no CCZ. Falou do Projeto de esterilização em gatos e cães nos bairros de Juquehy e Maresias. 68 

Quanto às denuncias de animais nas ruas, atenderam aos chamados e providenciaram a captura 69 

quando necessário. Quanto ao controle dos pernilongos e borrachudos, informou que a partir de 70 

novembro de 2009 a equipe retomou as ações no controle utilizando a aplicação dos larvicidas. 71 

Destacou como ponto negativo a recorrência das chuvas e o tempo quente, fatores responsáveis 72 

pelo aumento acelerado do ciclo evolutivo do mosquito. Informou que o trabalho iniciou na Costa 73 

Norte, tendo previsão para estender as ações para os bairros mais solicitados. Salientou que, por 74 

determinação da SUCEN, não estão utilizando o fumacê, explicou que a reação cruzada do 75 

produto do fumacê com o produto utilizado pela dengue deixa o inseto mais resistente às ações 76 

utilizadas para o seu extermínio. Acionam as equipes para a aplicação de veneno nos rios, valas, 77 

encostas de morros e cachoeiras, objetivando o controle dos mesmos. Orientam a população 78 

quanto ao acondicionamento e eliminação do lixo, evitando o acúmulo em rios, valas e outros 79 

locais inadequados para expurgo do lixo. 80 
-------------------------------------------------------------------------------------- 81 

2.2.1) Sra. Ana Cristina sugeriu estender o projeto educativo no combate a dengue para as 82 

escolas da Costa Sul. 83 
-------------------------------------------------------------------------------------- 84 

2.2.2)Sr. Douglas perguntou se o fumacê tem atuação sobre a larva ou sobre o inseto. Sra. 85 

Lidiomar respondeu que a ação é sobre o inseto. 86 
-------------------------------------------------------------------------------------- 87 

2.2.3) Sra. Dirceia solicitou informações a respeito da vacinação contra gripe. 88 
-------------------------------------------------------------------------------------- 89 

2.2.4) Sra. Lidiomar informou que já foi solicitado o levantamento populacional para estudo dos 90 

grupos que serão priorizados dentro da situação considerada de risco. Disse que a população 91 

idosa ficará por último, considerando o fato de já terem desenvolvido imunidade contra a referida 92 

gripe. As vacinações terão inicio previsto para o mês de abril. 93 
-------------------------------------------------------------------------------------- 94 

2.2.5) Sra. Lidiomar reforçou a informação a respeito do retorno às aulas, disse que não haverá 95 

suspensão das aulas nos períodos constatados da gripe A (H1N1). Explicou que não houve 96 

comprovação de eficácia no procedimento realizado. 97 
-------------------------------------------------------------------------------------- 98 

2.2.6) Dr. Aldo explicou que a atitude adotada de suspender as aulas durante a pandemia da 99 

gripe, no ano passado, foi pautada no ato da precaução e na tentativa de evitar maiores 100 
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complicações e, não, simplesmente na comprovação da eficácia decisão de suspensão das 101 

aulas. 102 
-------------------------------------------------------------------------------------- 103 

2.2.7) Parecer da Comissão de Finanças sobre a prestação e contas do 4º trimestre/2009. Sr. 104 

Carlos Aymar comentou que foram realizadas várias reuniões da Comissão e que as mesmas 105 

foram muito proveitosas. Disse que trabalharam em comum acordo e comentou que existem 106 

pendências documentais. Em seguida elencou a relação de documentos analisada e pareceres 107 

efetuados pela comissão com relação à referida prestação de contas, constante em ata da 74ª 108 

reunião da Comissão de Finanças realizada no dia 26-01-10. Em seguida, informou que até o 109 

momento, não tiveram condição de analisar as contas dos institutos (Sollus e Acqua), portanto 110 

sem condição de aprová-las. Salientou que existe pendência referente ao mês de agosto de 2009 111 

(3º trimestre/2009) e 4º trimestre/2009. Disse que o que não está disponível para análise, não 112 

está aprovado e quanto à apresentação, amanha, na Câmara Municipal deverá constar o mesmo 113 

discurso.  114 
-------------------------------------------------------------------------------------- 115 

2.2.8) Sr. Antonio Carlos colocou em votação a prestação de contas do 4º trimestre, aprovada, 116 

por unanimidade, com ressalvas de apresentação a posteriori, das referidas pendências com 117 

relação às contas dos Institutos Sollus e Acqua.  118 
-------------------------------------------------------------------------------------- 119 

4-) Assuntos Gerais:  120 

4.1-) Sr. Antonio informou o recebimento do ofício nº003/2010, datado de 28 de janeiro/10 – 121 

Sollus, solicitando reunião extraordinária com o COMUS, objetivando fornecer esclarecimentos 122 

referentes ao assunto veiculado na mídia a respeito do Instituto Sollus.  123 
-------------------------------------------------------------------------------------- 124 

A plenária decidiu, por unanimidade, agendar uma reunião extraordinária para o dia 04/02/10 em 125 

atendimento à solicitação do Instituto Sollus.  126 
-------------------------------------------------------------------------------------- 127 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 128 

presentes. Secretariando Sr. Antonio Carlos Nisoli P. da Silva:           129 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável 130 

administrativa do COMUS). 131 

São Sebastião, 28 de janeiro de 2010. 132 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 133 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  134 

Aldo Pedro Conelian Junior  Antonio Carlos N. P. da Silva  

Lidiomar Conelian de Oliveira  Sandra Mara P. P. dos Santos  
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Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice  

Adilson Ferreira de Moraes  Elias Cecílio Neto  

Mauricio Iasi   Ana Cristina R. Soares  
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