
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata 157ª 11-10-11- Apres.Relatório de Ativ. COMVIV – Aprov. Cont. Proj. Incent. Doenças e Ag. N. Transm– 

Pág. 1 de 3. 

ATA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 11 de outubro de 2011, às 16h20 m, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os Ofícios Recebidos e Enviados, e-5 

mails Enviados e Recebidos, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  6 

B) Leitura da ata da 156ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. 7 

Ordem do Dia: 8 

Sra.  9 

1- Apresentação do Relatório de Atividades do COMVIV; 10 

2- Assuntos Gerais: 11 

Sra. Ana Cristina deu início a reunião apresentando a seguinte ordem do dia:   12 

_______________________________ 13 

 14 

1- Apresentação do Relatório de Atividades do COMVIV: 15 

Dra. Shyrlei, SESAU, deu início a apresentação do relatório em pauta, discorrendo sobre o 16 

histórico do Comitê desde a sua formação, ano de 2008. Disse que havia um grupo de pessoas 17 

preocupadas com as questões da violência no município, ligadas ao poder público e sociedade 18 

civil organizada que começaram a se reunir para discutir o assunto. Dessas reuniões surgiram 19 

estratégias voltadas para organização, atendimento, notificação e acompanhamento das vitimas. 20 

Em seguida, apresentou ações desenvolvidas nos anos de 2009, 2010 e 2011. Informou que o 21 

Comitê já existia, porém viviam na clandestinidade, sendo sua constituição oficial formalizada em 22 

2009, por meio de um decreto assinado pelo Gestor Público. Atualmente o Comitê se reúne 23 

todas segundas segundas feiras de cada mês, com participação aberta. Citou a elaboração do 24 

protocolo de atendimento as vitimas de violência, já submetido à aprovação do COMUS 25 

anteriormente. Falou da inclusão do Município ao Projeto Ação e Proteção da Fundação 26 

Telefônica, com duração de três anos. Disse que estão no segundo ano e o projeto objetiva ao 27 

final do terceiro ano a implantação de um Programa de Enfrentamento a Violência Sexual contra 28 

as crianças e os adolescentes. Salientou que o Projeto está caminhando de maneira satisfatória. 29 

Falou da adesão de parceiros em 2010 com a Policia Civil e Militar, Guarda Civil Municipal, IML, 30 

Conselho Tutelar e Promotoria Pública que se comprometeram a contribuir com as ações do 31 

Comitê. Informou a participação junto ao Comitê Geral de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 32 

desenvolvendo um trabalho articulado. Informou que foram realizados dois treinamentos sobre 33 

protocolo e fluxograma do COMVIV, um no Pronto Socorro Central e o outro no Pronto 34 

Atendimento de Boiçucanga. Salientou que estas unidades são as portas de entrada da maioria 35 

dos casos de violência no Município. Considerou que esse treinamento não alcançou o objetivo 36 

desejado, disse que não houve participação espontânea satisfatória dos profissionais. Salientou 37 

que a clientela profissional mais resistente em não participar é a classe médica. Elencou os 38 

problemas relatados pelos profissionais treinados: medo de notificar questões relacionadas ao 39 

uso de drogas, negligência por parte dos familiares, idosos debilitados e sozinhos, crianças nas 40 

ruas nos período que não estão na escola. Dra. Márcia destacou a violência física e financeira 41 

sofrida pelos idosos, disse que não existe estrutura formada para encaminhamento desses 42 

casos. Salientou que as notificações relacionadas aos idosos não aparecem, porém existem e 43 

precisa acontecer. Em seguida destacou a responsabilidade da saúde em identificar e notificar 44 

essas ocorrências. Dra. Shyrlei informou que devido às dificuldades referentes à prática de 45 

notificar, houve mudança na ficha notificação, sendo abolida a assinatura do responsável pelo 46 
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preenchimento. Reforçou a solicitação para a formação de um Programa Municipal para 47 

assistência aos idosos e necessidade de reativar o Conselho do Idoso. Dra. Márcia explicou que 48 

o Comitê luta por uma política pública de atendimento as vitimas de violência. Dando 49 

continuidade aos problemas relatados pelos profissionais treinados, citou a falta de interesse por 50 

parte dos profissionais sobre o assunto devido à falta de resolutividade para a maioria dos casos, 51 

vitimas com deficiência e dificuldade de relacionamento com o Conselho Tutelar. Sugeriu a 52 

formação de um Conselho Tutelar na Costa sul, objetivando a melhoria e eficácia no 53 

atendimento. Apresentou a análise de dados epidemiológicos referente aos anos de 2008, 2009, 54 

2010 e 2011, considerou que as notificações válidas ainda somam um número insatisfatório. Por 55 

últimos, considerou que durante os trabalhos desenvolvidos, o Comitê pode identificar vários 56 

pontos de vulnerabilidade no apoio às vitimas de violência no município e apresentou propostas 57 

para adequação. Dentre elas: implementar a notificação das violências, implantação do protocolo 58 

e fluxograma elaborado pelo COMVIV (em andamento), participação de políticas e ações 59 

intersetoriais e de rede sociais, investimentos na sensibilização e capacitação de profissionais, 60 

investimentos na implantação de um Núcleo de Prevenção e Apoio às vitimas e ampliação do 61 

horário de atendimento, bem como na Delegacia da Mulher, Humanização do atendimento 62 

prestado no IML, implementar os CRAS e implantar o CREAS. Dra. Shyrlei atendeu aos 63 

questionamentos efetuados pela plenária e convidou o COMUS para participar das reuniões do 64 

COMVIV, todas segundas Segundas Feiras de cada mês.  65 

2- Assuntos Gerais:  66 

2.1- Sra. Silvia Galhardo manifestou preocupação com a falta de visitação dos profissionais de 67 

saúde aos pacientes acamados da Costa sul devido à falta de veículo para realização das visitas 68 

domiciliares. Dr. Aldo disse que avaliará a situação apresentada.  69 

2.2- Sra. Ana Cristina comunicou a plenária a constatação de placa de obra no Pronto 70 

Atendimento de Boiçucanga, considerou que o COMUS não recebeu nenhum tipo de 71 

comunicado e/ou documentação referente ao anúncio da construção. Em seguida, sugeriu que o 72 

COMUS solicite informações ao interventor do Hospital.  73 

2.3- Sra. Márcia colocou o Logotipo do Conselho para aprovação, disse que a doação do logo 74 

será oficializada por meio de documento registrado em cartório. 75 

2.4- Sra. Ana Cristina colocou em votação a Indicação de representantes do COMUS para 76 

participarem da composição do Conselho Social do Programa Bolsa Família para atuação da 77 

Instância de Controle. Candidataram-se as seguintes conselheiras: Sra. Dirceia Arruda de 78 

Oliveira (Titular) e Sra. Angela Maria da Silva (Suplente). As conselheiras foram aprovadas 79 

por unanimidade.  80 

2.5- Sra. Cidinha informou sobre a continuidade do Projeto de Incentivo à Vigilância de 81 

Doenças e Agravos Não Transmissíveis – Projeto Movimentação, com inclusão de Ações 82 

voltadas à Vigilância às Violências. Lembrou que esse Projeto teve a aprovação do COMUS na 83 

143ª plenária ordinária – resolução 15/2010. Sra. Ana Cristina colocou em votação a 84 

continuidade do Projeto, aprovada pela plenária por unanimidade.   85 

2.6- Sra. Ana Cristina colocou em votação a Proposta de Prorrogação do Prazo para entrega 86 

dos documentos referentes às entidades interessadas em participar do processo eleitoral do 87 

COMUS, biênio 2011/2013. Aprovada, por unanimidade, a prorrogação até o dia 10 de 88 

novembro de 2011.  89 

________________________________________ 90 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 91 

presentes. 92 
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Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos, responsável Administrativa do COMUS e presidida 93 

pela Sra. Ana Cristina R. Soares.      São Sebastião, 11 de outubro de 2011. 94 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 95 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  96 

Aldo Pedro Conelian Junior  Gustavo Barboni de Freitas  

Rogéria dos Santos  Solange Cristina Cordeiro Toledo  

Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida Pinheiro Piedade   Maria Guilhermina Tavolaro  

Ana Cristina Rocha Soares  Silvia Galhardo Baszynski  

Viviane Moura Snodgrass  Dircéia Arruda de Oliveira  

Márcia de Souza G. Ferreira  Ângela Maria da Silva  
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