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ATA DA 133ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 26 de julho de 2016, às 15h e 20 minutos - segunda chamada, com término às 16 horas. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Cultura e Turismo - SECTUR.   4 

Dra. Marcia deu início discorrendo sobre os itens de pautas a serem submetidos à votação. Na 5 

sequência Dr. Guilherme questionou o item de pauta referente à Comissão de Ética, disse que não 6 

saiu da Comissão, simplesmente cedeu lugar para a participação da Dra. Tania e que a partir deste 7 

momento não ficou sabendo do impedimento dela em participar. Sra. Ana Maria, responsável 8 

administrativo do COMUS, informou que o Dr. Guilherme ligou informando que não poderia participar 9 

da referida Comissão por questões particulares e que já teria acionado a Dra. Tania para substituí-lo.  10 

Solicitou ainda ao Dr. Guilherme que formalizasse o seu pedido de desligamento da Comissão por 11 

escrito, porém isso não foi feito. Informou que alguns conselheiros fazem abordagens informais, sejam 12 

por telefone ou pessoalmente, deixando de efetuar suas solicitações oficiais, causando a famosa 13 

política do “disse me disse”. Salientou que não acatará nenhum tipo de abordagem de cunho informal, 14 

pessoalmente ou por telefone. Dr. Guilherme disse que gostaria de continuar na Comissão 15 

considerando que as questões que o impediam não o impedem mais para o exercício de Conselheiro. 16 

Dra. Marcia explicou ao Dr. Guilherme que o seu pedido de desligamento da Comissão adiou o início 17 

dos trabalhos da Comissão de Ética e que o Conselho vem sendo questionado por isso. Em seguida, 18 

informou que o Dr. Edson Cardin se candidatou e depois da aprovação da Plenária será o novo 19 

integrante da referida Comissão representando o segmento Trabalhador. Dr. Edson disse que foi 20 

avisado pela Enfermeira Isilda da necessidade de membros do segmento Trabalhador para compor a 21 

Comissão de Ética, momento em que se candidatou há exatamente oito dias. Dra. Marcia considerou 22 

que a entrada e saída dos conselheiros no segmento Trabalhador na Comissão de Ética prejudicaram 23 

e atrasaram a sua formação. Dr. Antonio informou que recebeu um telefonema da Sra. Waltraud que 24 

considerou que os Conselheiros envolvidos na denúncia estavam sendo prejudicados devido à 25 

demora na condução dos trabalhos. Disse que respondeu que o Conselho como órgão não pode ser 26 

responsável pelas atitudes individualizadas de seus membros. E se as pessoas se candidatam a uma 27 

função e depois não podem cumprir, tudo bem, é uma situação a ser considerada, porém qualquer 28 

substituição/alteração na composição deverá ser efetuada em plenária, respeitando desta forma o 29 

trabalho democrático. Salientou que o convite para o Dr. Edson compor a Comissão foi gerado diante 30 

da dificuldade de encontrar alguém do segmento para compor a referida Comissão, pois houve 31 

diversas entradas e desistências no referido segmento. Explicou que quando o Dr. Guilherme informou 32 

que não poderia participar ninguém ficou questionando o porquê de sua decisão, disse que ela foi 33 

respeitada. Em seguida, citou o nome dos conselheiros do segmento Trabalhador com impedimento e 34 

outros que não aceitaram o convite: Enfermeira Isilda (não quis), Dr. Lucas Farias (não quis), Dr. 35 

Marcelo (impedimento), Dr. Guilherme (solicitou desligamento), Dra. Tania (impedimento). Dra. Marcia 36 

disse que não entrará nessa Comissão para evitar algumas situações, porém nada a impede de 37 

participar porque também representa o segmento Trabalhador.  Na sequência, Dr. Antonio corroborou 38 

a fala da Sra. Ana Maria, responsável administrativo do COMUS, pois na última reunião do COMUS 39 

ela foi vitima de acusações de ações de má fé, quando a acusaram de constrangimento por protocolar 40 

documento na rua. Salientou que ela desceu para protocolar documento a pedido da representante da 41 

entidade com cadeira no Conselho, pois a mesma apresentava dificuldade para estacionar o carro. 42 

Disse que como funcionário público trabalha com ela há muitos anos e conhece e defende o seu 43 

trabalho. Em seguida, frisou que a Sra. Ana Maria não é conselheira e sim funcionária da Secretaria 44 

da Saúde cedida para o COMUS e que, neste caso, ela foi prestar um favor e a situação se reverteu 45 

contra ela. Disse que não permitirá este tipo de conduta, pois tem plena confiança no trabalho da 46 

referida funcionária e disse que o COMUS não poderá ficar refém dessas situações. Lembrou que está 47 

no Conselho há muitos anos e esta é a primeira vez que vivencia este tipo de situação, que a seu ver 48 

tomou um rumo antiético e que esta situação extrapolou a denúncia ocorrida. Deixou muito claro que a 49 
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mesa diretora do COMUS não expôs, em momento algum, nenhuma das partes envolvidas, pois 50 

tomaram o cuidado de formar a Comissão de Ética com o único objetivo de preservar a integridade 51 

das entidades envolvidas até a apuração dos fatos. A mesa diretora já havia informado as entidades 52 

envolvidas previamente quanto ao afastamento cautelar que seria proposto, bem como o impedimento 53 

temporário dos trabalhos exercidos no Conselho até a conclusão do trabalho da Comissão de Ética. 54 

Portanto considerou que as partes envolvidas foram comunicadas em reuniões internas do COMUS 55 

que não poderiam se candidatar para a formação da Comissão de Ética durante a Plenária. Informou 56 

que ficou um período breve de férias e quando retornou constatou que uma das entidades envolvidas 57 

participou da última plenária, mesmo estando sob o afastamento cautelar e divulgou a Plenária todo o 58 

teor da denúncia, datada de 22/06/16. Por último, salientou que o conselho salvaguardou a integridade 59 

das entidades e que por livre arbítrio, uma das partes resolveu publicar antes mesmo que a Comissão 60 

de Ética eleita para este fim pudesse se manifestar, sem contar que a entidade denunciante, 61 

respeitando a decisão do afastamento cautelar, não estava presente e tão pouco pode se manifestar. 62 

Sra. Maria Evelina lembrou que na reunião do COMUS, na qual se elegeu a Comissão de Ética, 63 

questionou a possibilidade da existência de uma lista de espera para o caso de algum membro se 64 

sentir impedido de participar e que esta foi votada e aprovada. Dra. Marcia informou que o ocorrido na 65 

última reunião com as declarações inesperadas de uma das entidades fez com que a reunião tomasse 66 

outro rumo, tornando-se impossível a continuidade das discussões que estavam na pauta do dia, bem 67 

como a conclusão da reunião. Por último, salientou que as pessoas podem participar das reuniões de 68 

caráter público, porém considerou inaceitável a postura com objetivos de tumultuar a reunião e a 69 

condução dos trabalhos. Conselheira Débora Torres informou que a Dra. Camila, palestrante na 70 

última reunião, reclamou do comportamento inadequado de alguns conselheiros com conversas 71 

paralelas e falas ao telefone celular durante a apresentação.  Em seguida, passou-se a ordem do dia. 72 

ORDEM DO DIA: 73 

1- Eleição para membro compor o Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública de São 74 

Sebastião – FSPSS: Dra. Marcia Guimarães Corrêa da Silva se candidatou para participar deste 75 

Conselho em substituição a Dra. Tania Regina Sarak que solicitou seu desligamento. Participação 76 

aprovada por unanimidade pela Plenária. 77 

2- Eleição para membro compor a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de 78 

Gestão firmado entre o Município por intermédio da Secretaria da Saúde e a Fundação de 79 

Saúde Pública de São Sebastião, objetivando a operacionalização do Programa de Saúde da 80 

Família - PSF: Conselheira Viviane Moura Snodgrass – segmento Usuários se candidatou. 81 

Participação aprovada por unanimidade pela Plenária.  82 

3- Eleição para membro compor a Secretaria Executiva do COMUS: Conselheira Ellen Rocha de 83 

Oliveira – segmento Usuários se candidatou. Participação aprovada por unanimidade pela 84 

Plenária 85 

4- Eleição para membro compor o Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São 86 

Sebastião – FSPSS: Conselheira Isabel – segmento Usuários se candidatou em substituir o ex-87 

Conselheiro Carlos Puríssimo. Participação aprovada por unanimidade. 88 

5- Eleição para um membro do segmento Usuários compor a Comissão de Acompanhamento 89 

do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC do Ministério Público de São Sebastião – SP: Dra. 90 

Marcia constatou que não houve manifestações de interessados e sugeriu que se reforçasse a 91 

solicitação por e-mail e que a consignação seja efetuada na próxima ordinária de agosto/16.  92 

6- Eleição para dois membros do segmento Usuários para compor a Comissão de 93 

Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Dra. Marcia constatou que não houve 94 

manifestações de interessados e sugeriu que se reforçasse a solicitação por e-mail e que a 95 

consignação seja efetuada na próxima ordinária de agosto/16.  96 

7- Apresentação da nomeação do Sr. Gustavo Barboni de Freitas em substituição ao Sr. André 97 

Fontes dos Santos no cargo de Diretor Administrativo/Financeiro da Fundação de Saúde 98 

Pública de São Sebastião – FSPSS: Dr. Antonio informou que o Sr. André Fontes é funcionário 99 
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público e Diretor Administrativo/Financeiro da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS 100 

e que atualmente solicitou sua exoneração do Cargo por motivos particulares que serão explanados a 101 

seguir. Sr. André Fontes informou que é funcionário da Prefeitura de São Sebastião há 19 anos, 102 

lotado pela Secretaria da Saúde desde 2001 e por último assumiu o cargo de Diretor na Fundação de 103 

Saúde desde 2014. Disse que tem um carinho muito grande pelo COMUS, pois quando veio para 104 

SESAU teve a oportunidade de secretariar o Conselho durante três anos. Salientou que durante o 105 

tempo que ficou nas atividades do COMUS pode adquirir experiência para sua vida profissional. Em 106 

seguida informou que solicitou exoneração do cargo da Fundação em decorrência da realização de 107 

uma expedição pelas três Américas. Disse que viajará com sua esposa pelo prazo de um ano. 108 

Informou que já apresentou sua decisão ao Conselho Curador e explicou que este não foi o melhor 109 

momento para se afastar considerando que a Fundação acabou de nascer, porém as questões 110 

pessoais e planos futuros familiares falaram mais alto. Salientou que a Fundação teve um 111 

crescimento, e o melhor de todo o trabalho desenvolvido foram as pessoas, estas tiveram iniciativa e 112 

contribuíram para melhor enfrentarmos os desafios. Agradeceu ao Dr. Antonio, pessoa responsável 113 

pelo convite para trabalhar na Fundação, Dra. Marcia, Secretário Urandy e parceria com o Conselho 114 

Municipal de Saúde. E desejou boa sorte nas atividades na área da Saúde. Por último, discorreu sobre 115 

sua trajetória de viagem, disse que viajarão de carro até o extremo Sul do Continente Americano 116 

subindo até os Estados Unidos – Alasca no decorrer de um ano. Disse que um dos objetivos será levar 117 

o nome de São Sebastião como forma de retribuir todo o carinho que tem pelo Município. Disse que 118 

existe a abertura para as empresas que queiram contribuir e apoiar o projeto que se chama “Vem 119 

Conosco”. Sra. Ellen Rocha, neste momento precisou se ausentar, porém deixou seu voto 120 

consignado pela aprovação. Dando continuidade, Dra. Marcia passou a palavra ao Secretário da 121 

Saúde, Sr Urandy que desejou boa viagem ao Sr. André e agradeceu pela sua dedicação e empenho 122 

durante os anos de trabalho. Em seguida, informou que diante da urgência da indicação para 123 

substituição do cargo, indicaram o Dr. Barboni considerando a sua experiência, qualificação e também 124 

por se tratar de funcionário concursado da Fundação. Disse que a indicação teve o seu aval, do Dr. 125 

Antonio e do Prefeito. Sra. Dirceia disse que já desejou boa viagem ao Sr. André e em seguida deu 126 

boas vindas ao Dr. Barboni. Dr. Antonio explicou que a apresentação da substituição do cargo atende 127 

a uma exigência da Lei da Fundação nº 168/2013, Lei consensuada pela Câmara Municipal, Equipe 128 

Técnica da Secretaria da Saúde e COMUS, objetivando a transparência e avaliação das pessoas 129 

contratadas para o cargo de diretor, pois a qualificação técnica é um dos requisitos legais para 130 

contratação, apesar de ser de livre nomeação e exoneração do Prefeito. No caso da contratação em 131 

pauta, disse que o Dr. Barboni preenche os requisitos com sua experiência profissional na área de 132 

gestão de Saúde, comprovado por certificação de diplomas. A indicação do Dr. Barboni foi aprovada 133 

por unanimidade. Dra. Marcia lembrou que a referida Lei da Fundação é uma das conquistas do 134 

Conselho, além da participação dos Conselheiros do segmento Usuários na composição do Conselho 135 

Curador. Salientou o respeito da Fundação por este colegiado quando do envolvimento em todas as 136 

etapas na construção da criação da Fundação, com realização de oficinas, rodas de conversas e 137 

apresentações em plenárias. Salientou que o Conselho de São Sebastião está atuante há mais de 25 138 

anos e é um órgão co-gestor, propiciando espaço de representatividade para o exercício sério de 139 

cidadania. Salientou sua indignação quando pessoas tentam utilizar o Conselho de forma inadequada, 140 

pois este é um órgão de controle e responsabilidade social e quando sentamos nesta cadeira nos 141 

tornamos agentes do papel social. Por último, disse que opiniões divergentes serão aceitas, que a 142 

democracia será respeitada, porém o que não será aceita é a utilização do Conselho para outros fins 143 

que não sejam para o bem comum. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais 144 

havendo a tratar e sendo saneadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que depois de 145 

aprovada, será assinada pelos presentes.   146 

8- Ata elaborada por                         Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pela Sra. Marcia Guimarães 147 

Correa da Silva.                                148 
São Sebastião, 26 de julho de 2016.  149 
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Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Marcos Salvador Mathias  

Urandy Rocha Leite  Gustavo Barboni de Freitas  

Débora Aparecida Teixeira Torres  Débora Eliza Puertas Moura  

Marcia Guimarães Corrêa da Silva  Guilherme Seixas Santana de Lima  

Lucas Faria de Souza Campos  Edson Cardin Nogueira  
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Hamanda Silva Soca  Dirceia Arruda de Oliveira  

Paulo Vitor de Oliveira  Luciano Soares Costa  
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