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ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e sete, às 16:00 horas, na sede da Secretaria 3 

Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na 4 

presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para analisar e 5 

discutir a seguinte pauta: 1) CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS UNIDADES; 6 

2) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: leitura 7 

das Atas da 101ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade e da 102ª reunião 8 

ordinária, também aprovada por unanimidade; apresentados para leitura os extratos de 9 

transferências do FNS; lidos os seguintes informes: a) Ofício circular n° 01/07 de 10 

07/03/07 do COMISS  encaminhando projeto de lei da Política Municipal do Idoso para 11 

discussão interna, implementação, sugestão, ou adequação; Leitura da divulgação no 12 

site da PMSS do resultado das eleições dos CGU´s; Leitura da divulgação no site da 13 

PMSS do dia e horário da 103ª reunião ordinária do COMUS; Memo n° 088/2007 – 14 

SESAU de 13/03/2007 solicitando a divulgação de que 103ª reunião ordinária será no 15 

Teatro Municipal; Ofício COMUSSS n° 03/2007 de 13/02/2007 convidando o Sr. Prefeito 16 

para comentários sobre a situação do HCSS na 103ª reunião ordinária; Ofício n° CN 17 

056/2007 de 08/02/2007 convidando os Conselheiros para participar da 2ª Reunião do 18 

Fórum Suprapartidário em Defesa do Sistema Único de Saúde e da Seguridade Social, 19 

no dia 02/03/2007 ás 9:00 hs na Assembléia Legislativa/SP; Ofício Circular GS-CES/SP 20 

n° 001/2007, de 23/02/2007 convidando os Conselheiros para participar XIV Plenária 21 

Nacional de Conselho de saúde, nos dias 10 e 11 de abril de 2007, em Brasília; OF. 22 

CIRC. CREFITO-3/GAPRE/N° 10/2007, reiterando o Ofício CIRC. CREFITO-23 

3/GAPRE/N° 01/2006 solicitando a inclusão de representante da categoria de 24 

Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional como Membros do Conselho Municipal de 25 

Saúde, pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região – 26 

CREFITO-3; Leitura de e-mail encaminhado por DIRXXI-POLOVP, informando a reunião 27 

no dia 28/02/2007, tendo como pauta, extinção da DIRXXI – São José dos Campos, 28 

Assembléia para mudança de coordenação – Março e, novos rumos para o PóloVP; 29 

Ofício CMCPS. Ofício n° 01/07 de 26/02/2007, do Conselho Municipal do Controle e 30 

Participação Social do Programa Bolsa Família, solicitando a indicação de Membro 31 

Suplente para renovação da composição daquele Conselho; Apresentação de Revistas e 32 

Informes.  A seguir passou-se à ordem do dia: 1) CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS 33 

UNIDADES: Ana Cristina passou a palavra para o Conselheiro, Sr. Luiz Roberto, que 34 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
___________________________ 

ata ord 103ª 10-04-07.doc – Pág. 2 de 4 

questionou a substituição feita, dos bebedouros de galão por bebedouros de pressão, 35 

nas Unidades de Saúde, sob a alegação de economia e que, em algumas dessas 36 

Unidades, estariam sendo compartilhados entre funcionários e usuários. O motivo do 37 

questionamento é o de se preservar a higiene e evitar transmissão de qualquer tipo de 38 

contaminação. Dessa maneira, o Conselheiro propõe a manutenção dos bebedouros de 39 

galão, pelo menos, para os funcionários. Sr. Darcy, Diretor Administrativo da SESAU, 40 

interpelou, dizendo que a decisão da retirada dos bebedouros de galão não partiu da 41 

Secretaria, mas do Gabinete do Prefeito. Quanto aos riscos de contaminação, ele 42 

convidou a Dra. Márcia Saavedra, Diretora do Departamento de Vigilância, para discorrer 43 

sobre a legislação sanitária quanto ao assunto. Dra. Márcia, explanou que a legislação 44 

sanitária não especifica o tipo de bebedouro a ser utilizado, mas sim que seja fornecida 45 

água potável, e que a lei determina que seja 01 (um) bebedouro para cada 200 46 

(duzentas) pessoas e que, nos bebedouros, exista uma placa de proteção próxima aos 47 

jatos, para evitar que os usuários  encostem a boca. Comentou também do que é 48 

necessário para manter a higienização, e que a SESAU já está providenciando folhetos 49 

com as orientações para serem passados para as Unidades. Deixou bem claro que não 50 

há proibição na lei, com relação a instalação de bebedouros. Quanto a qualidade da 51 

água informou que por meio do Programa “Pró-Água”, o Setor de Vigilância Sanitária, 52 

estaria coletando a água das Unidades e submetendo a testes. Informou que essa 53 

medida está sendo tomada, levando em consideração que a responsabilidade da 54 

SABESP, quanto a qualidade da água fornecida a população, se restringe até o registro. 55 

Do  registro para dentro, é de responsabilidade do proprietário. Sr. Luiz reclamou que a 56 

maioria dos bebedouros não tem pressão suficiente para saída de água. Sr. Carlos 57 

Aymar disse que se não há restrição na lei quanto a instalação dos bebedouros. O que 58 

caberia ao Comus, seria fiscalizar a higienização e as considerações da Legislação 59 

Sanitária. Ressaltou não só o fato da economia com a aquisição de copos plásticos 60 

descartáveis, mas também, o respeito ao meio ambiente, em relação ao descarte desse 61 

material. Sr. André sugeriu que se faça uma solicitação ao Departamento Administrativo, 62 

para levantamento dos bebedouros que apresentam os problemas apontados e que se 63 

tome providências se algum estiver em desacordo com a legislação. Sr. Luiz não 64 

concordou com as colocações a respeito do assunto, dizendo que os gastos na compra 65 

dos bebedouros seriam os mesmos, ou maiores, do que se gastaria com a compra de 66 

galões e copos descartáveis. Sra. Ana informou que os bebedouros já haviam sido 67 

comprados e instalados nas Unidades. 2) CRIAÇÃO DE CREDENCIAIS PARA 68 
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CONSELHEIROS: Sra Ana passou a palavra ao Conselheiro Sr. Alden, que a criação de 69 

credenciais se evitaria o constrangimento dos Conselheiros, quando nas suas visitas às 70 

Unidades de Saúde, sem serem barrados pelos funcionários, dependendo de 71 

confirmação pela Secretaria da Saúde quanto a sua legitimidade. Sr. André ponderou 72 

que isso poderá ser providenciado após a formação definitiva do Conselho; 3) 73 

ANDAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL DOS CGU´S: Sra. Ana agradeceu a 74 

dedicação dos técnicos da Sesau, Srs. André Fontes, Jacqueline Marinho, Marcelo 75 

Rodrigues e Maria Aparecida e dos Conselheiros Eduardo e Luiz Roberto no  processo 76 

eleitoral. Informou que terminada essa 1ª fase, serão feitas novas eleições para as 77 

Unidades que não apresentaram representantes. Informou da reunião no Teatro 78 

Municipal, a ocorrer no dia 16/04/07, às 14:00 hs, para posse dos Conselheiros Gestores 79 

de Unidades eleitos e, eleição de 04 (quatro) membros que terão representatividade no 80 

Comus. 4) ASSUNTOS GERAIS: Foi indicada e eleita por unanimidade a Conselheira 81 

Márcia de Souza Guimarães para representação do COMUS, na função de suplente, 82 

junto ao Bolsa-Família, tendo o Sr. Carlos Aymar,  como membro titular. A reunião com o 83 

Comitê de Mortalidade Infantil deixou de ser marcada, tendo em vista a ausência da 84 

Conselheira Silvia. O Comus convidará o Sr. Prefeito para prestar esclarecimentos sobre 85 

o HCSS, na próxima reunião ordinária, tendo em vista estarem esgotados os prazos 86 

informados por ele na 102ª reunião Ordinária. A seguir, foram elencadas as entidades 87 

que faltavam entregar documentos com as indicações de seus membros: Secretaria de 88 

Estado da Saúde, Corpo Clínico do HCSS, SINDIPETRO e Aldeia Indígena. O Sr. André 89 

Fontes ratificou que em virtude do Comus não estar com a composição completa, 90 

inviabiliza a deliberação sobre as prestações de contas, uma vez depende de 91 

deliberação. Informou que a prestação de contas do 4º trimestre/06 já está pronta desde 92 

fevereiro e a do 1º trimestre/07 está sendo preparada. Deixou claro que o atraso não é 93 

de responsabilidade da Sesau, e que tão logo a composição esteja completa, a Sesau 94 

solicitará as reuniões para a referida apresentação. Informou também, que o SIOPS será 95 

apresentado junto com a prestação de contas. Sr. Carlos Aymar questionou se não 96 

poderiam ser votadas pela antiga Comissão, tendo em vista,  a nova, ainda não estar 97 

formada. Sr. André disse que não, pois a Lei 1828/2006 está em vigência desde    98 

dezembro de 2006, ou seja, uma nova composição. Sra. Ana convidou o Dr. Antonio 99 

para fornecer esclarecimentos quanto a situação da notificação da Sra. Ana Paula, tendo 100 

em vista, observado a falta de documentos do COMUS durante sua gestão.  Mesmo não 101 

se tendo como provar que tais documentos estão em poder da Sra. Ana Paula, a SESAU 102 
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ingressou com uma notificação judicial solicitando que ela devolva tais documentos. 103 

Sabe-se que ela já foi notificada, porém não se tem a data do início da contagem do 104 

prazo. Comentou, também, das conseqüências do não cumprimento. Nenhuma, 105 

considerando que a notificação não se tem o poder de sanção. Mas, considerando a sua 106 

não manifestação, presume-se a má-fé da notificada. Com isso, cria-se uma situação 107 

que nos garante o direito de ingressar com processo judicial com aplicação de sanções, 108 

como por exemplo, multa. O que se tentou foi criar uma situação para não prejudicá-la. 109 

Pois pela sua conduta, ainda não comprovada, acarretaria abertura de processo 110 

administrativo ou até mesmo sua exoneração. Foi dada a oportunidade para que ela se 111 

explique ou devolva os documentos. Disse que até a próxima reunião teremos uma 112 

resposta positiva ou negativa. O que não se poderia, era não fazer nada, pois é de 113 

responsabilidade da Secretaria pelos documentos públicos. Com relação a solicitação do 114 

CREFITO, para aquele conselho ter vaga no Comus, o Sr. André ponderou que para isso 115 

será necessária revisão da Lei, mas que nesse momento os fisioterapeutas podem estar 116 

representados por meio de alguma entidade representante dos profissionais. Nada mais 117 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 118 

presentes. São Sebastião, 10 de abril de 2007. Secretariando:       Marcelo Rodrigues 119 

Gonçalves 120 
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