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ATA DA 136ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 06 de janeiro de 2017, às 15h e 45 minutos - segunda chamada, com término às 16h e 50 3 

minutos. 4 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Educação. 5 

ORDEM DO DIA: 6 

1-Substituição da Diretoria da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião 7 

2-Assuntos Gerais – Cessão Dr. Barboni e Dra. Michelle; Apresentação dos membros do 8 

Segmento Governo. 9 

Dra. Márcia abre a reunião agradecendo a Dra. Rosana do Laboratório Itapema pela sua 10 

contribuição com os lanches oferecidos durante as reuniões. A seguir apresentou a Secretária da 11 

Saúde – Dra. Mirella, o Secretário da Saúde Adjunto – Sr. Henrique Simões. Apresentou a nova 12 

Diretoria da Fundação Adilson Ferreira de Moraes como Presidente e Carlos Eduardo Antunes 13 

Craveiro como Diretor Administrativo. Dr. Antonio fala de adiantar os informes. O Sr. Henrique 14 

faz uma apresentação sobre seu currículum, esteve nove anos na gestão de Ilhabela onde foi 15 

Diretor de Planejamento e Finanças e Presidente do Comus. Afirma que é do Controle Social e 16 

sobre seu envolvimento com o SUS, e entende que para ter um sistema de qualidade precisa ter 17 

militância. Ressalta que Ilhabela, foi o único município que recebeu nota “A” em gestão de saúde 18 

no estado. Dr. Antonio faz um elogio ao Sr. Henrique. Fala que é papel dele e da Secretária fazer 19 

as políticas públicas acontecerem. Afirma que fez questão de participar do Conselho porque quer 20 

se envolver.  21 

1- Assuntos Gerais  22 

1.1- Cessão Dra Michelle e Dr. Barboni - Dra. Michele se apresentou, agradeceu e explicou que 23 

a sua cessão para a Sesau não vai ocasionar nenhum prejuízo à Fundação porque tudo foi 24 

previamente organizado. Dr. Antonio falou que a cessão do Dr. Barboni foi uma solicitação do 25 

Prefeito da Ilhabela e autorizado pelo Chefe do Executivo, considerando que o estatuto da 26 

Fundação permite essa cessão. Ambas as cessões foram aprovadas no Conselho Curador. 27 

1.2- Apresentação dos membros do segmento Governo – Dra Márcia lê os nomes dos 28 

membros do segmento governo, e a que secretaria pertencem: Mirella Gomes de Souza(titular) e 29 

Henrique Simões Rodrigues da Silva(suplente) - Saúde, Adilson Ferreira de Moraes(titular) e 30 

Fernanda Moura(suplente) - Fundação, César Arnaldo Zimmer(titular) e Nelsino da Conceição 31 

Silva(suplente) - Setradh e finalmente Lilian Cristiane da Silva Medeiros(titular) e Camila Ribeiro 32 

Puerto(suplente) - Seduc. Dr. Antonio informa que o cargo de Vice-Presidente ficou vago, mas na 33 

próxima ordinária essa carência será suprida.  34 

2- Substituição da Diretoria da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – Dra. Márcia 35 

fala sobre a substituição da Diretoria da Fundação, a pedido da Administração, saindo o Dr. 36 

Antonio, Dra Mammy e Dr. Barboni, e entrando Dr. Adilson como Presidente e Dr. Calos Eduardo 37 

com Diretor Administrativo. A indicação já foi aprovada no Conselho Curador, e nós, enquanto 38 

Conselho, validamos essa mudança, para que à partir de amanhã eles já estejam respondendo 39 

oficialmente pela Fundação. Explica sobre a documentação que tem que ser apresentada (projeto, 40 

títulos) e os pré-requisitos para assumir os cargos. Dr. Antonio faz um preâmbulo sobre as regras 41 

da Fundação e as minúcias da transição. Os cargos são de livre nomeação, mas tem pré-42 

requisitos mais técnicos, como titulação e a apresentação de um Projeto Técnico para um 43 

mandato de 4 anos, por isso que a Secretaria da Saúde de São Sebastião solicitou a aprovação 44 

ad referendum dos curriculuns dos indicados aos cargos da Diretoria Executiva abaixo 45 

discriminados, bem como do Projeto Técnico Executivo, considerando a exoneração dos diretores 46 

da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - FSPSS pelo Exmo. Prefeito Municipal, com o 47 

término da gestão; que justificou a necessidade dessa substituição referente à composição da 48 

diretoria da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, considerando a necessidade de evitar 49 

a descontinuidade dos serviços da Atenção Básica prestados pela FSPSS, além da necessidade 50 
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de cumprir com diversas obrigações legais de cunho administrativo, trabalhista (inclusive pensões 51 

alimentícias) e tributário; A Secretaria de Saúde encaminhou por meio do ofício SESAU nº 52 

08/2017 as seguintes indicações: Adilson Ferreira de Moraes como Presidente e Carlos Eduardo 53 

Antunes Craveiro como Diretor Administrativo/Financeiro, até a Plenária de fevereiro de 2017, 54 

momento no qual serão apresentados os curriculuns dos indicados aos cargos da Diretoria 55 

Executiva, bem como o Projeto Técnico Executivo, para avaliação da Plenária, nos termos da Lei 56 

Complementar 168/2013. Dr. Antonio reforça que a aprovação de hoje não está vinculada à 57 

aprovação do projeto, na reunião ordinária de 02/17. Ressalta que nesse ínterim só será pago a 58 

folha de pagamento e obrigações tributárias e trabalhistas. Dr. Barboni faz uma explanação da 59 

situação da Fundação – dívidas, caixa – e pediu o apoio da plenária para aprovação da proposta 60 

para que não hajam entraves financeiros e multas. Pede o apoio do Comus que sempre foi 61 

parceiro da Fundação, pedindo um voto de confiança; agradece as oportunidades e se despede. 62 

Sr. Henrique falou sobre as intenções da Secretaria em relação à Fundação, afirmando que não 63 

traria nenhuma proposta que não fosse ética, que a Fundação está inserida dentro do Plano 64 

Municipal de Saúde, no Plano Pluri Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Termo de 65 

Ajustamento de Conduta do Ministério Público; diz que basicamente é um procedimento para 66 

assinatura, pois na saúde não pode ter lacunas. Dr. Adilson faz sua apresentação, fala de sua 67 

capacitação e curriculum, com pós-graduação em Sanitarismo e saúde pública; e afirma que não 68 

conhecia o funcionamento da Fundação, que estando na outra ponta, não dá para se ter idéia da 69 

complexidade das ações, e de todo pessoal capacitado que tinha aqui. Que foi feita uma interação 70 

com a Dra. Mirella, o Sr. Henrique e a Sra. Denise, e concluído que a saúde tem que ser tratada 71 

como um bloco, e não cada entidade separadamente, não temos vaidade, ninguém que aparecer 72 

mais que ninguém, o que queremos é uma saúde de qualidade. Vamos trabalhar com 73 

transparência e honestidade. Dr. Carlos Eduardo se apresenta, diz que é psicólogo e tem 74 

formação em saúde pública, e que não só em São Sebastião, mas em todo o Brasil, o que 75 

queremos é buscar saúde e não tratar doença. Sra. Denise Passareli se apresenta, fala que viu o 76 

SUS nascer, que é uma apaixonada do sistema e defensora; foi Interventora da Casa de Saúde 77 

Stella Maris, que durou apenas um ano. Fala que veio para resolver o problema da intervenção e 78 

encerrá-la, dar condições para que o Hospital caminhe sozinho, com aporte do município, e com 79 

melhoria na qualidade do atendimento. Dr. Antonio elogia a Sra Denise. Dra Mirella se 80 

apresenta, fala do seu trabalho no hospital há 10 anos, da sua postura como médica lá dentro. 81 

Fala que é a parte operacional e humana da equipe, mas que todos trabalham por um objetivo 82 

comum. Ressalta que tem um romantismo em relação à saúde pública, vontade que tem de 83 

trabalhar por mudança, e que tem uma equipe técnica capacitada para ampará-la. Sra. Dircéia 84 

pede a palavra, faz um pequeno discurso sobre a saúde no município e os demais serviços; a 85 

carência da população e o abandono dos bairros, elogia o trabalho do Dr. Antonio, e pede o 86 

comprometimento da nova administração. “A população merece respeito, respaldo e dignidade”. 87 

Proposta colocada em votação: aprovada por unanimidade. 88 

Dra. Márcia agradece os presentes, fala sobre os planos para o COMUS, que acredita no 89 

Controle Social sempre, no trabalho colaborativo, e que esperam muito do gestor sim; controle 90 

social se faz com orientação; ressalta que essa proposta de trabalho conjunto apresentada pela 91 

nova gestão é o que ela acredita, e não num modo centralizador. Fala do seu trabalho como 92 

voluntária e membro do Comus há 14 anos, e que tem certeza que formarão uma boa parceria, 93 

com transparência e clareza. Fala também sobre a realização de eventuais reuniões do COMUS 94 

com a Comunidade, objetivando atender à uma das Propostas consolidadas  na 6ª Conferência 95 

Municipal de Saúde, realizada no dia 23 de novembro de 2013, Eixo I Controle Social. Sra 96 

Dinalva relata que tem um programa numa rádio na Costa Sul, e que esta é uma reivindicação 97 

antiga. Sr. Henrique fala que a Ilhabela tem orçamento próprio, e que vai trabalhar para que em 98 

2018 este Conselho também tenha. Dra Márcia faz a apresentação das servidoras Tereza e Ana 99 

Maria, que fazem todo o trabalho administrativo e de organização do Comus, e agradece seu 100 

trabalho. Sra. Maria Cecília deseja boa sorte a nova equipe, e pede que a mesma atenção que 101 
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será dada à saúde pública, seja estendida aos servidores da saúde, porque os profissionais estão 102 

muito doentes, nós precisamos olhar pra dentro da saúde também. Fala rapidamente sobre a 103 

causa animal e os projetos para o futuro. Dra Márcia encerra a reunião lembrando sobre a 104 

reunião ordinária da terça feira próxima (10/01/17). Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas 105 

todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes, na 106 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017. Ata elaborada por              Tereza 107 

Carmela Galdino da Costa (matr. 5713-4) e presidida por Dra. Márcia Guimarães Ferreira da Silva 108 

São Sebastião, 06 de janeiro de 2017.  109 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 110 

Mirella Gomes de Souza  Henrique Simões Rodrigues da Silva   

Adilson Ferreira de Moraes  Fernanda Moura  

João Augusto Siqueira  Ubirajara Nascimento  

Rosana Fleury Zerlotti  Márcia Guimarães Correa da Silva  

Audrei Queli da Silva Guatura  Guilherme Seixas Santana de Lima  

Paulo Jorge Souza Campos  Luiz Roberto Silva  

Dinalva Menezes Castro Tavares  Nathália Cristina de Sá  

Dircéia Arruda de Oliveira  Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera  

Carlos Alberto de Sant’Anna  Maria Aparecida dias Santos Prado  

Felipe Gimenez Neto  Maria Cecília Nobre Borges Nogueira  

Ellen Rocha de Oliveira  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Clausius Pestana    
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