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ATA DA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 22 de junho de 2010, às 16 horas, em segunda chamada. 3 

 4 

1-) Ordem do Dia: 5 

1- Apresentação do COMVIV – Comitê de Vigilância a Violência; 6 

2- Apresentação da Programação Anual de Saúde 2010; 7 

3- Assuntos Gerais. 8 

_____________________________________________________________________________ 9 

Dr. Antonio Carlos iniciou a reunião dando boas vindas a Sra. Dayana, indicada pela entidade Lar 10 

Vicentino em substituição ao Sr. Luiz Carlos (suplente). Em seguida disponibilizou o momento a 11 

Sra. Isabela Cristine Pacola, representante do setor de Planejamento da Secretaria da Saúde e 12 

responsável pelas propostas de planejamento, captação de recursos e desenvolvimento de 13 

projetos. Apresentou a metodologia empregada no projeto, discorrendo sobre a identificação, 14 

objetivos, legislação de base utilizada, participação da equipe técnica de saúde, finalizando com 15 

a justificativa da proposta de execução do projeto para o município. Disse que o nome do projeto 16 

é Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde com ênfase na Programação 17 

de Saúde da Mulher e Saúde Bucal. Informou quais serão as unidades contempladas e valor total 18 

do projeto – R$ 160.000,00, explicou que essa verba é federal, com contrapartida da prefeitura 19 

de R$ 32.000,00 e Ministério da Saúde R$ 128.000,00, totalizando o valor citado acima. Explicou 20 

que o piso mínimo para solicitar um projeto ao Governo Federal é de R$ 100.000,00. Informou 21 

que a data de previsão de execução não é fixa e estará sujeita a alterações. Por último, 22 

agradeceu a atenção e informou que esse trabalho não é mérito exclusivo de seu trabalho e sim 23 

de toda uma equipe técnica da Secretaria da Saúde. Informou que o projeto digitalizado já foi 24 

enviado para o e-mail do COMUS para apreciação dos Conselheiros. Questionada pelo Dr. 25 

Antonio Carlos sobre a quantia arrecadada destinada aos convênios no período de 2009 a 2010, 26 

informou que foi arrecadado, aproximadamente, a importância de R$ 4.000.000,00, considerando 27 

que ainda não existe uma estruturação do serviço. Explicou que o Ministério da Saúde concede o 28 

Recurso, mas exige que seja executado dentro de critérios em sua integralidade. Disse que, 29 

devido aos problemas ocorridos com as OSCIPS, resolveram unificar os programas de todos os 30 

ministérios, em parceria com o Tribunal de Contas da União. Essa unificação gerou o SICONV – 31 

Sistema de Convênios disponibilizado pelo Governo Federal. Dr. Antonio agradeceu a 32 

presença da Sra. Isabela e submeteu o Projeto de Estruturação da Rede de Serviços de 33 

Atenção Básica de Saúde (Programação da Saúde da Mulher e Saúde Bucal) para 34 

aprovação da Plenária. Aprovado por unanimidade. A seguir, passou-se a pauta do dia. 35 

______________________ 36 

 37 

1-) Apresentação do COMVIV – Comitê de Vigilância a Violência: 38 

Dra. Shirlei Aparecida Romero, representante da Secretaria da Saúde e COMVIV, informou que a 39 

apresentação será dividida em duas partes, inicialmente será apresentada a visão do Ministério 40 

da Saúde sobre a violência e depois o trabalho desenvolvido pelo Comitê em São Sebastião 41 

Informou que as questões referentes aos acidentes e violência, atualmente estão ligadas ao 42 

Ministério da Saúde devido ao entendimento de que estão ligadas aos problemas de Saúde 43 

Pública e o enfrentamento na resolução dessas questões está focado na Saúde. Informou que a 44 

Vigilância a Violência e Acidentes faz parte de uma política nacional de promoção da saúde e 45 
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redução de morbimortalidade. Falou da complexidade de trabalhar com as questões da violência 46 

porque, embora ela esteja atrelada a saúde, ela tem associações que envolvem questões 47 

políticas, sociais e econômicas, portanto, envolve todas as secretarias e o município de forma 48 

geral. Sendo assim, explicou que a visão e execução de ações deverão estar voltadas para 49 

intersetorialidade. Informou que definição de violência é datada de 2002 quando a OMS – 50 

Organização Mundial de Saúde definiu que “violência é o uso intencional de força física ou 51 

do poder, real ou em ameaça: contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo 52 

ou uma comunidade. A seguir, discorreu sobre os tipos de violência com ênfase para violência 53 

física devido às marcas deixadas pela agressão. Salientou que a violência tem que ser analisada 54 

de forma interligada, considerando que uma violência nunca vem isolada, sempre existe 55 

associação de outras. Quanto às violências sexuais, chamou atenção para estupro, disse que até 56 

o ano passado, ele era uma questão que envolvia o sexo feminino. Atualmente, a partir da lei 57 

12015/2009, qualquer ato de constrangimento, mediante violência ou grave ameaça que envolva 58 

condição carnal, independente do sexo, é considerado estupro. Considerou a mudança da lei um 59 

fator muito importante, considerando que a questão penal do estupro ela é muito mais rígida que 60 

a do atentado ao pudor. Quanto à questão do aborto legalizado, eles são realizados, na maioria 61 

das vezes anterior a autorização do juiz, devido ao tempo preconizado para realização do ato, 62 

desde que realizado em locais autorizados com documentação exigida emitida e ciência e 63 

autorização da vitima. Dando continuidade as violências sexuais, discorreu sobre as demais: 64 

Assédio, Pornografia Infantil, Exploração Sexual, Tráfico de Seres Humanos, Violência 65 

Financeira Econômica (muito comum contra a pessoa idosa), Negligencia/Abandono, Intervenção 66 

Legal (uso da violência por agentes do Estado) e Lesões auto-provocadas. Informou que o 67 

trabalho infantil é proibido antes do 16 anos de idade, sendo permitida, na faixa etária de 14 a 16 68 

anos, a condição de aprendiz. Salientou que o Ministério da Saúde vê a construção do 69 

atendimento ao acidente e violência como uma rede, disse não ser possível oferecer atendimento 70 

isolado, dicotomizado das demais estruturas sociais, envolvendo o poder público e sociedade 71 

civil. Informou que em São Sebastião estão tentando implementar o serviço, mas ainda 72 

“esbarram” em grandes dificuldades: problemas com diagnósticos, resistência dos profissionais 73 

em notificar os casos e o medo de denunciar. Dentro do cronograma traçado pelo Comitê, São 74 

Sebastião se encontra no 4º passo, almejam uma crescente no sentido de conscientizar a 75 

população a respeito dos serviços de atendimento às vitimas, implantação do serviço e a colheita 76 

de frutos. Destacou o que NÃO NOTIFICAR: “Violência urbana contra homens adultos (20 a 59 77 

anos)”. Apresentou demonstrativos gráficos referentes aos números de notificações de 78 

violências, Avaliação e distribuição da violência por faixa etária, sexo e tipo de agressão, no 79 

Estado de São Paulo, no período de 2006-2007. Salientou a importância da notificação como 80 

passo fundamental para se traçar políticas públicas, extraindo dados por meio de fontes 81 

fidedignas referentes ao locais de incidência, faixa etária e sexo mais acometido. Apresentou 82 

demonstrativos gráficos referentes a distribuição de casos, segundo a violência doméstica, 83 

sexual e/ou outras violências, sexo, faixa etária e relação com a vitima, no município de São 84 

Sebastião no período de 2008 e 2009. Por último apresentou a Rede de Cuidados Diretos e 85 

Indiretos, descreveu o protocolo de atendimento e ações, salientou que ele será o mesmo, 86 

independente da porta de entrada. Esclareceu a diferença no atendimento a vitima de violência 87 

domestica e a vítima de violência sexual, explicou que a abordagem deve ser diferente para cada 88 

um dos casos, daí a idéia de se criar fluxos distintos. De uma forma geral, discorreu, 89 

detalhadamente, sobre o fluxograma de atendimento/acolhimento da vitima de violência e 90 

acidente, quando da notificação, enfatizou o atendimento à criança e adolescente, disse que 91 

nesses casos, a vitima, além de ser encaminhada ao Pronto Socorro, deverá ser encaminhada 92 
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ao Conselho Tutelar. Uma das formas para organizar melhor o serviço, sugeriram que os 93 

primeiros atendimentos, quando encaminhados ao Pronto Socorro, sejam acolhidos pelo 94 

Enfermeiro ou pela Assistente Social, e, posteriormente ao médico. Informou que o município não 95 

tem estrutura para atender as vitimas que sofrem violência e para que esse serviço se torne uma 96 

realidade viável, necessitarão de apoio. Por último, manifestou descontentamento com a falta de 97 

adesão de alguns parceiros, salientou que essas posturas impedem que o trabalho do Comitê se 98 

desenvolva como deveria. Informou que a Delegacia da Mulher não atendem as solicitações e 99 

demonstram falta de interesse em participar do processo. Quanto a Secretaria da Educação 100 

Municipal, disse que há participação, mas ainda é “tímida”, já a Secretaria da Educação Estadual, 101 

sem comentários, salientou que existe uma barreira muito grande de estreitamento de trabalho. 102 

Disse que a demanda dos casos de violência nas dependências escolares é acentuada, fato que 103 

exige uma parceria efetiva por parte dos envolvidos no processo educacional. Solicitou apoio do 104 

COMUS quanto a implantação do CREAS – Centro de Referencia Especializado da Assistência 105 

Social, explicou que é uma Instituição da Secretaria da Assistência que tem como fluxo o 106 

atendimento as essas vitimas. Complementou que o CREAS tem uma equipe de referência 107 

formada por Advogado, psicólogos, Assistentes Sociais e Agentes Sociais. Sra. Rita de Cássia 108 

Simioni esclareceu que o CREAS atua quando a violência/violação dos direitos já aconteceu, já o 109 

CRAS - Centro de Referência da Assistência Social atua na prevenção. Considerou que o 110 

CREAS e o CRAS são estatais, portanto, somente podem trabalhar funcionários, servidores 111 

públicos concursados. Explicou que o CREAS tem uma estrutura com legislação federal 112 

especifica quanto aos moldes que deverá ter e abranger todo o município, já o CRAS existe nos 113 

bairros de maior vulnerabilidade. Considerou que a Assistência Social, isoladamente, não está 114 

conseguindo viabilizar a implantação deste órgão que fornecerá subsídios importantes ao 115 

trabalho de Assistência Social dentro do município, e para que os recursos federais destinados a 116 

implantação do serviço possam ser utilizados o município terá de atender algumas exigências, 117 

dentre as quais “ter a equipe de referência citada”. Salientou que a implantação do CREAS faz 118 

parte das deliberações da 2ª Conferência Municipal de Assistência Social realizada em 2009 e 119 

que o CMAS realizará em agosto deste ano o 2º Fórum Municipal de Assistência Social com o 120 

objetivo de avaliar aquilo que na Conferência foi deliberado como pontos cruciais dentro das 121 

políticas públicas sociais. Por último, salientou que a participação no processo de implantação do 122 

CREAS no município tem de ser coletiva e deverá envolver outros Conselhos, além do COMUS, 123 

com desenvolvimento de trabalho efetivo para realizar tudo o que foi deliberado e para que os 124 

recursos federais destinados a implantação do serviço possam ser utilizados o município terá de 125 

atender algumas exigências, dentre as quais ter a equipe de referência citada. Salientou que a 126 

implantação do CREAS faz parte das deliberações da 2ª Conferência Municipal de Assistência 127 

Social realizada em 2009 e que o CMAS realizará em agosto deste ano o 2º Fórum Municipal de 128 

Assistência Social com o objetivo de avaliar aquilo que na Conferência foi deliberado como 129 

pontos cruciais dentro das políticas públicas sociais. Por último, salientou que a participação no 130 

processo de implantação do CREAS no município tem de ser coletiva e deverá envolver outros 131 

Conselhos, além do COMUS, com desenvolvimento de trabalho efetivo para realizar tudo o que 132 

foi deliberado nas Conferências. Dr. Antonio considerou que ações conjuntas entre os Conselhos 133 

devem ocorrer visando fortalecer os trabalhos em busca de resultados, bem como propiciar o 134 

acompanhamento das ações esperadas no sentido de ajudar na criação do CREAS.  Dr. Antonio 135 

considerou que ações conjuntas entre os Conselhos devem ocorrer visando fortalecer os 136 

trabalhos em busca de resultados, bem como propiciar o acompanhamento das ações esperadas 137 

no sentido de ajudar na criação do CREAS. Em seguida, passou a palavra para Sra. Cidinha, 138 

para apresentação da Programação Anual de Saúde 2010. 139 
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2-) Apresentação da Programação Anual de Saúde de 2010: 140 

Sra. Cidinha, Chefe da Divisão de Programas da Secretaria de Saúde, informou que a 141 

programação contida nessa apresentação foi apresentada no Plano Municipal de Saúde e a partir 142 

do Plano Municipal, a Programação foi traçada. Salientou que essa apresentação não necessita 143 

de aprovação pelo fato de já ter sido aprovada no Plano Municipal, explicou que a programação 144 

detalha o referido Plano. A seguir procedeu a apresentação do Programa Anual de Saúde 2010, 145 

atendendo as intervenções dos presentes, quando solicitadas. 146 

 147 

3-) Assuntos Gerais: 148 

3.1) Dr. Antonio apresentou a proposta encaminhada pelo Dr. Aldo sobre a incorporação do 149 

Agente de Controle de Endemias nas equipes de Saúde da Família do município, conferido pela 150 

portaria nº 1007/2010, datada de 4 de maio de 2010. Informou que essa portaria define critérios 151 

para regulamentar a incorporação do Agente de Combate à Endemias na Atenção Primária à 152 

Saúde, objetivando o fortalecimento das ações de vigilância em saúde junto às equipes do 153 

Programa de Saúde da Família - PSF. Em seguida disponibilizou documento para apreciação 154 

dos Conselheiros. Colocada em votação a Programação de Incorporação dos Agentes de 155 

Combate à Endemias às Equipes de Saúde da Família , aprovado por unanimidade.  156 

 157 

3.2) Sra. Dircéia manifestou descontentamento com os andamentos do trabalho a ser 158 

desenvolvido pela Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceira do Instituto Acqua, 159 

disse que participou de uma reunião e, que, quando agendam nova data, esta não acontece, 160 

sendo desmarcada sem tempo hábil.  161 

____________________________ 162 

3.1) Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que após aprovação, será assinada 163 

pelos presentes. 164 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 165 

COMUS). 166 

______________________________________________________________________________ 167 

São Sebastião, 22 de junho de 2010. 168 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 169 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  170 

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

Rita de Cássia do N. Simioni  Solange Cristina C. Toledo  

Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice   

Maria Aparecida P. Piedade  Zenaide Momolo Vidal  

Elias Cecílio Neto  Viviane Moura Snodgrass  

Benvinda Tavolaro  Dircéia Arruda de Oliveira  

Marilda Pool de Almeida  Márcia de Souza G. Ferreira   

Mirian Pinheiro dos Santos   Maria Evelina Pereira Faria  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 171 
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