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ATA DA 143ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 05 de dezembro de 2017, às 15h e 15 minutos – 2ª chamada - término às 15h e 40 minutos. Sala 3 

SESAU. 4 

Sra. Isabel efetuou a abertura da reunião em pauta informando que se trata de uma reunião extraordinária com 5 

pauta única na qual será apresentado o Plano Municipal de Saúde, em seguida passou a palavra para a 6 

Secretária Adjunta Denise para explanação. 7 

ORDEM DO DIA: 8 

1- Apresentação do Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2018/2021: Sra. Denise 9 

Passarelli deu início a apresentação e informou que se trata de um novo Plano de Saúde Plurianual 10 

para o período de 2018/2021 e que ele é um compilado das ações constantes nas Programações 11 

Anuais de Saúde. Em seguida perguntou à plenária como gostariam que fosse feita a apresentação, 12 

considerando que houve o envio prévio para apreciação dos Conselheiros. Em seguida houve 13 

manifestação da Plenária de que o Plano teria sido enviado um dia anterior prejudicando a leitura e 14 

apreciação. Sra. Denise esclareceu que enviou em tempo hábil o documento para apreciação do 15 

COMUS, porém em decorrência de problemas de saúde da funcionária Ana Maria, administrativo do 16 

COMUS, não houve o repasse simultâneo aos Conselheiros. Sra. Ana Maria lembrou aos 17 

Conselheiros presentes que independente do contratempo no envio do Plano, existe uma Comissão 18 

específica para acompanhamento do Plano que não conseguiu se organizar para exercer a sua função 19 

de acompanhamento do referido Plano. Salientou que todas as tentativas de formar, reestruturar esta 20 

Comissão foram infrutíferas, pois não houve interesse de participação do COMUS. Por último 21 

considerou que esta Comissão se estivesse ativa estaria interada para subsidiar o Conselho numa 22 

votação. Em seguida, Sra. Denise propôs aos Conselheiros a apreciação durante esta semana que 23 

antecede a reunião ordinária do COMUS para saneamento de dúvidas e acolhida de sugestões. 24 

Disponibilizou também um momento para realização de uma reunião com a Comissão de 25 

Acompanhamento do Plano para o dia 11 de dezembro de 2017, às 14 horas. Sugestão aprovada 26 

por unanimidade pela Plenária. Em seguida, Conselheira Audrey efetuou umas considerações 27 

sobre o item 4.1.5 – Vigilância em Saúde – Ampliação das Equipes de Combate a endemias. Sugeriu 28 

um número maior na contratação dos agentes para atuarem no município, pois considera que a 29 

demanda é acentuada. Sra. Denise explicou que o Plano não está engessado para inclusão de 30 

sugestões, disse que a partir do item VIII sugestões poderão ser inclusas. Sra. Ana Maria informou 31 

que na próxima semana, dia 12/12/17 haverá Reunião Ordinária do COMUS, às 15 horas, com os 32 

seguintes itens de pauta: 1- Apresentação do Plano Municipal de Saúde 2018/2021, 2- Apresentação 33 

do Plano de Contingência para Arboviroses - 2018, 3- Apresentação de Dados Epidemiológicos – 34 

Violência Interpessoal/Autoprovocada para o COMVIV. Carlos Roberto, Secretário da Saúde, 35 

explicou que o Plano Municipal de Saúde contempla as ações a serem realizadas, porém não quer 36 

dizer que o Município não possa fazer além do previsto. Com relação às contratações, elas são 37 

pautadas no mínimo necessário para a realização do trabalho. Já com relação ao Plano de 38 

Contingência para Arboviroses é feito um trabalho de mapeamento para os principais focos. Em 39 

seguida, salientou que dentro do Plano existem as ações voltadas para a prevenção, objetivando 40 

evitar ações de controle de doenças. Nada mais havendo a tratar e sendo sanadas todas as dúvidas, 41 

foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada pelos presentes. 42 

Ata elaborada por           Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Isabel Cristina do 43 

Nascimento Oliveira 44 

São Sebastião, 05 de dezembro de 2017.  45 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA. 46 

Carlos Roberto Pinto  Denise dos Santos Passarelli  

Giuliana Zen Petisco Del Porto  Natali Brasil de Oliveira  

Rosana Fleury Zerlotti  Audrei Queli da Silva Guatura  

Hamilton Wagner Alonso  Nathalia Cristina de Sá  
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Dirceia Arruda de Oliveira  Carlos Alberto de Sant’Anna  

Maria Aparecida Dias Santos  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Douglas Alberto Braga  Clausius Pestana   

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 47 
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