
 
 

Ata 140ª Reunião Extraordinária do Comus   15-08-2017                           Página 1 de 3 
 

ATA DA 140ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 15 de agosto de 2017, as 16.20 minutos – 2ª chamada - término às 18h e 40 minutos. Sala 3 

SESAU. 4 

ORDEM DO DIA: 5 

1- Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – SIPACTO – 2017; 6 

2- Termo de Compromisso Municipal do Programa de Saúde na Escola – PSE; 7 

3- Programa Emergencial para Causa Animal – Cia das Patas; 8 

Sra. Isabel deu início à reunião em tela com a leitura da homenagem efetuada pelo COMUS à 9 

Conselheira Tania Regina Sarak conforme consignado a seguir: “TÂNIA REGINA SARAK, cidadã ímpar, 10 

mãe zelosa, profissional competente, pessoa do bem. Sanitarista, Administradora de Saúde e Dentista 11 

aposentada, foi servidora pública municipal por 29 anos, mãe de dois filhos, comprometida com as causas 12 

sociais e de saúde, foi voluntária em várias entidades. Membro atuante do Conselho Municipal de Saúde 13 

(COMUS) por 20 anos, apesar da saúde debilitada continuava cada dia mais ativa e comprometida; era 14 

considerada a alma do Conselho. Coordenava a Comissão de Finanças do Conselho, e integrava outras duas 15 

comissões no momento (Plano Municipal e Convênio com HCSS). Compôs também como membro 16 

representante do COMUS, o Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião. Fazia parte da 17 

Diretoria do SINDSERV, sempre um exemplo dentro das ações em defesa da categoria e uma pessoa muito 18 

querida por todos, iniciou as atividades no SINDSERV muito antes de compor a diretoria, pois sempre participou 19 

ativamente das ações do Sindicato, como nas assembléias e nos movimentos em prol dos direitos dos 20 

servidores. Atuou no Conselho Fiscal para zelar pelo patrimônio e pela devida aplicação das contribuições dos 21 

trabalhadores sindicalizados. Sua determinação sempre pode ser vista também nas manifestações históricas 22 

para garantir o direito dos trabalhadores durante as Campanhas Salariais. Como Presidente do Conselho 23 

Municipal da Condição Feminina em São Sebastião trabalhou pela mobilização, conscientização e sensibilização 24 

da sociedade local para as questões relativas às mulheres. Sua partida repentina e inesperada nos deixou a 25 

todos meio órfãos da amiga, mãe, colega de trabalho, cidadã. Seus bichinhos também estão sentindo muito a 26 

sua falta! O que nos conforta é saber que o Senhor Nosso Deus a recebeu calorosamente para a sua maior e 27 

efetiva jornada. Este Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião é muito grato por toda sua 28 

representatividade e Fortalecimento do Controle Social, bem como todo o seu empenho e dedicação para 29 

causas coletivas.” Sra. Isabel lembrou aos conselheiros presentes que está sendo disponibilizada pelo 30 

COMUS uma cópia impressa do Novo Regimento Interno do COMUS. Na sequência disponibilizou o 31 

momento para a apresentação do novo Secretário da Saúde. Sr. Carlos Roberto agradeceu a 32 

oportunidade de participação no Conselho de Saúde e que sua administração terá adotará a postura 33 

de trabalhar com parceiras. Explicou que tomará conhecimento de todas as dinâmicas do COMUS 34 

gradativamente e que é uma honra fazer parte deste colegiado. Dando continuidade Sra. Isabel 35 

informou a Plenária que o Componente de Auditoria Municipal já foi nomeado. Dona Dircéia sugeriu 36 

aos gestores da SESAU que a próxima unidade de saúde seja contemplada com o nome da Dra. 37 

Tania Regina Sarak em respeito a toda história por ela deixada, pois sua participação nas mais 38 

diversas áreas era efetiva. Secretária Adjunta da Saúde, Sra. Denise disse que levará a proposta ao 39 

Prefeito. Em seguida, passou-se a pauta do dia: 40 

1- Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – SIPACTO – 2017: Sr. Wilmar Prado, 41 

responsável pela Unidade de Avaliação e Controle da Secretaria da Saúde – SESAU, deu início a 42 

apresentação explicando que a prática de apresentar os instrumentos de gestão atua como um agente 43 

facilitador com garantia de apresentação, preenchimento e encaminhamento ao Ministério da Saúde 44 

dentro dos prazos estabelecidos. Informou que o documento em pauta é o SISPACTO 2017 – 45 

documento pelo qual apresentam a pactuação das metas dos indicadores da Atenção Básica para 46 

2017. Informou que são 23 indicadores, sendo a maioria pertencente à Vigilância Epidemiológica. Em 47 

seguida discorreu sobre os referidos indicadores. Concluindo, disponibilizou momento para 48 

esclarecimentos à plenária. Dr. Guilherme questionou o que seria a ação de matriciamento. Sra. 49 

Denise explicou que a equipe da unidade efetua um estudo de caso com plano terapêutico, 50 

juntamente com a equipe médica e de enfermagem, objetivando o tratamento do caso na própria 51 

comunidade, evitando assim a demanda de encaminhamento do paciente para outro nível de Atenção. 52 
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Explicou que o Município ainda não realiza esse tipo de atendimento, porém com a implementação do 53 

NASFS- o matriciamento em especialidades (nutrição, pediatria, psiquiatria..) poderá ser providenciado 54 

junto ao PSF. Informou que algumas mudanças já estão sendo tomadas neste sentido. Não havendo 55 

mais questionamentos, colocado em votação o SISPACTO 2017, sendo aprovado pela Plenária por 56 

unanimidade. Sra. Isabel salientou que o SISPACTO 2016 não passou pela apreciação do COMUS. 57 

Sra. Denise informou que solicitará orientação ao Departamento Regional de Saúde e em seguida 58 

dará retorno ao Conselho. Sr. Wilmar considerou que com a aposentadoria da Sra. Cidinha estão 59 

resgatando algumas ferramentas de gestão e nesse processo fez um agradecimento especial ao Sr. 60 

Bruno pelo apoio dedicado.   61 

2- Termo de Compromisso Municipal do Programa de Saúde na Escola – PSE: Sra. Fabi, 62 

representante do Fundo Municipal de Saúde – FMS informou que é um compromisso firmado entre as 63 

Secretarias Municipais de Saúde e Educação de São Sebastião. Informou que foi criado um grupo 64 

técnico para acompanhamento da evolução das ações desenvolvidas nas escolas com portaria de 65 

nomeação em andamento, porém as ações já estão sendo desenvolvidas. Informou que a pactuação 66 

foi efetuada em junho/2017 e em seguida discorreu sobre as referidas ações. Informou que o Termo 67 

abrangerá 21 unidades escolares com envolvimento de 18 Equipes de Atenção Básica. Concluindo 68 

apresentou a equipe que compõe o referido grupo técnico e disse que a apresentação não demanda 69 

aprovação e nem emissão de resolução e sim ciência do Conselho. Depois de atender aos 70 

questionamentos levantados pela plenária, Sra. Fabi encerrou a apresentação. Dr. Guilherme 71 

parabenizou a iniciativa e em seguida chamou a atenção para a questão dos drogaditos no Município 72 

e por último parabenizou o novo Secretário de Saúde, disse ser uma pessoa muito humana.  73 

3- Programa Emergencial para Causa Animal – Cia das Patas: Sra. Maria Cecília (Cissa): deu 74 

início a apresentação complementando o citado pela Sra. Denise a respeito da importância da 75 

implantação do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, pois o mesmo contempla a presença do 76 

profissional veterinário. Em seguida reforçou a solicitação da inclusão desse profissional quando da 77 

implantação do NASF. Na sequência passou um vídeo com o cão chamado Guerreiro, atual mascote 78 

da ONG CIA das Patas. Salientou que esta é uma das mais diversas histórias de maus tratos em 79 

animais. Informou que ele levou paulada na cabeça, porém teve um final feliz, foi resgatado pela ONG. 80 

Em seguida, fez agradecimentos póstumos em memória a Dra. Tania que tanto a incentivou para que 81 

não desistisse do projeto em pauta. Solicitou atenção e amor dos gestores para o Programa da causa 82 

animal. Em seguida disponibilizou para o COMUS e Secretaria da Saúde o Manual Jurídico e o 83 

Programa Emergencial para a Causa Animal. Explicou que quando sugerem algo para administração 84 

não caracteriza oposição e sim uma proposta de caminhar juntos. Salientou que atualmente existe um 85 

descontrole populacional de animais domésticos no Município, principalmente, com relação aos gatos. 86 

Em seguida solicitou a Secretaria da Saúde que tenha um olhar com foco preventivo apóie a retomada 87 

do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para as causas animais. Em seguida 88 

efetuou as seguintes solicitações: 1- Retomada das castrações mensais com a contratação de mais 89 

um veterinário para o CCZ; 2- Viabilização do FOCA - Formação de Oficiais de Controle Animal de 90 

forma mais abrangente, com solicitação de que o curso acontecesse no próprio Município; 3- 91 

Descentralização dos serviços com bases na Costa Sul e Centro e atuando como Centro de 92 

Referência Sócio Ambiental, objetivando evitar conflitos legais com o CRMV – Conselho Regional de 93 

Medicina Veterinária. Disse que o conceito também abrange abordar outras questões passiveis da 94 

nossa atenção, também voltados para a promoção da cidadania. 4- Trabalhar as questões sócio-95 

ambiental juntamente com as questões de saúde. Explicou que do ponto de vista da compilação de 96 

dados a Vigilância em Saúde disponibiliza a atuação dos agentes de saúde, porém o Sistema não 97 

contempla os dados coletados. 5- Projeto Animalterapia para Servidores Públicos, objetivando a 98 

diminuição do estresse e melhoria da qualidade do trabalho colaborativo. Por último efetuou 99 

comentários sobre o Projeto Dr. Pet (Cão chamado Guerreiro) e agradeceu a atenção e apoio da 100 

Fernanda – Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde e Andreia – Chefe de Divisão de 101 

Zoonoses - CCZ. Solicitou apoio do COMUS para dar continuidade ao projeto da causa animal, pois 102 

cuidar dos animais reflete o cuidado conosco. Concluindo informou que a SOMAR disponibilizou a 103 
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unidade para servir como base do CCZ em Maresias e disponibilizou o momento para esclarecimentos 104 

da plenária. Sra. Dirceia parabenizou o trabalho apresentando e sugeriu que seja desenvolvido um 105 

trabalho educativo com as crianças para a promoção de respeito e amor aos animais. Sra. Fernanda 106 

– diretora em Vigilância em Saúde atendendo ao questionamento efetuado pela Sra. Maria Cecília 107 

com relação aos registros das Clínicas Veterinárias informou que o Departamento de Vigilância 108 

Sanitária já possui os dados dos profissionais veterinários cadastrados pela Vigilância Sanitária, porém 109 

com relação aos profissionais pessoas física também terão oportunidade de participação quando do 110 

chamamento público para castração no CCZ. Sra. Maria Cecília considerou que essa é uma solução 111 

honrosa para os veterinários que apóiam a referida causa há muitos anos. Em seguida citou o nome 112 

de um dos seus colaboradores, veterinário Fábio da Clínica Bom Bicho. Por último, solicitou o apoio do 113 

COMUS para que a causa que ainda é considerada pequena se fortaleça. Sra. Isabel, presidente, 114 

agradeceu a apresentação e disse que fará o encaminhamento ao Secretário da Saúde para 115 

providências, em seguida encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as 116 

dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes. 117 

Ata elaborada por           Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Isabel Cristina do 118 

Nascimento Oliveira 119 

São Sebastião, 15 de agosto de 2017. LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM 120 

ESTA ATA. 121 

Carlos Roberto Pinto   Georgia Michelucci  

Adilson Ferreira de Moraes  Tereza Cristina Feitosa de Souza   

Leísa Crandchamp S. Salvador   Camila Ribeiro Puerto  

Andréia Moreira Andrade  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Guilherme Seixas Santana de Lima  Ana Elisa Barbosa Cavichi  

Nathalia Cristina de Sá  Dirceia Arruda de Oliveira  

Carlos Alberto de Sant’Anna  Maria Cecília Nobre Borges  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  Clausius Pestana  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 122 
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