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ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Aos oito dias do mês de maio 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) APRESENTAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO HCSS; 2) 6 
APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS INDICADORES SISPACTO E 7 
PAPVE; 3) ENTREGA DE CÓPIA DA LEI 1828/06 E REGIMENTO INTERNO DO 8 
COMUS; 4) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: 9 
leitura das Atas da 103ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade; apresentados para 10 
leitura os extratos de transferências do FNS; lidos os seguintes informes: Oficio n° 11 
348/2007 – GP confirmando participação do Sr. Prefeito Dr Juan Manoel Pons Garcia e 12 
Sr Amin Nossabein na Reunião Ordinária do dia 08/05/07; Leitura do Memorando 13 
143/2007 – SESAU enviado ao Departamento de Comunicação informando a nova 14 
composição do COMUS; Ofício ADM 064/2007 do Hospital de Clínicas de São Sebastião 15 
indicando novos membros do Conselho que representam a entidade; Minuta do Decreto 16 
alterando a composição do Conselho; Oficio Sindserv 189/2007 Justificando a ausência 17 
da Sra Ângela Regina Couto na presente reunião; Ofício 0170/07 SEDUC justificando a 18 
ausência da Sra. Genoveva Pons Garcia na presente reunião. A seguir passou-se à 19 
ordem do dia: 1) APRESENTAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO HCSS: A Presidente do 20 
Conselho informa que o Sr. Prefeito e o Sr Amim não poderão comparecer a presente 21 
reunião por estarem em reunião, mas que o Dr. Guilherme fará o possível para 22 
responder todas as dúvidas e informar o que será feito com o HCSS. Dr. Guilherme fala 23 
sobre o Hospital, estamos procurando uma transição jurídica de como passar o HCSS 24 
para a Prefeitura. Foi criada uma Comissão de Transição com diversos segmentos da 25 
Administração Municipal, como exemplo o RH, Jurídico, Saúde, Fazenda, para que se 26 
fizesse um levantamento dentro do hospital para conhecer a situação real, para que no 27 
futuro o orçamento do município não fique comprometido. É certo que vamos assumir o 28 
Hospital, inclusive tem um relatório praticamente pronto, do jurídico e apresenta a forma 29 
jurídica de assumir o HCSS, só que esse relatório precisa ser analisado pelo Sr. Prefeito. 30 
Informa que duas empresas manifestaram interesse em administrar o HCSS, mas que 31 
dependem de formalidades legais. Já tivemos uma experiência com a PROMUR, que 32 
não foi boa, portanto a empresa que fará os trabalhos deverá comprovar experiência no 33 
ramo. Posso dizer que não se tem uma noção exata de como está o hospital, pois não 34 
nos foi apresentado balancetes atuais. Motivos alheios a nossa vontade que atrasam o 35 
andamento da comissão, dados ainda estão chegando, não temos ainda uma informação 36 
real de qual o passivo do hospital. É um grande passo da Prefeitura encampar o hospital, 37 
nunca se fez isso, hoje existe alguém, que é o Dr. Juan, que tem interesse em 38 
administrar o hospital e resolver os problemas, possibilitando atendimento de qualidade a 39 
população. A administração será profissionalizada, temos conversado com o 40 
departamento médico clínico do hospital, já conversamos com as equipes de neurologia, 41 
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anestesia, cirurgia, nossa intenção é trabalhar com o corpo clínico do hospital. Não 42 
existe, conforme é propagado, intenção de demitir qualquer funcionário, haverá trabalho 43 
de capacitação, organização de equipes e estruturação do hospital, para que o hospital 44 
tenha alguém com autoridade, para discutir com médicos ou funcionários o andamento 45 
do trabalho. O hospital precisa de uma reorganização e é o que se pretende com essa 46 
nova empresa. Tão logo se defina, o que é uma coisa relativamente rápida agora, o Sr. 47 
Prefeito virá dar as informações sobre a administração do HCSS. Sr. Carlos Aymar e Sra 48 
Silvia Galhardo interrompem Dr. Guilherme e solicitam ao Dr. Capitani que dê sua 49 
opinião sobre o assunto. Dr. Capitani informa que se não há investimentos de forma 50 
contínua, e que no caso do HCSS nunca houve investimentos, fica impossível funcionar, 51 
as dificuldades vão ficando cada vez maiores.  Dr Guilherme fala que hoje o hospital vive 52 
exclusivamente do que a Prefeitura repassa. Sr Carlos pergunta por que não aumentar o 53 
valor repassado ao hospital. Dr Guilherme explica que na atual situação, aumentar o 54 
repasse de verba não resolve os problemas, uma vez que a administração é deficiente. É 55 
preciso reestruturar o hospital, de forma que funcione e se saiba onde a verba repassada 56 
foi investida. Não estamos dizendo que vamos resolver os problemas do hospital da noite 57 
para o dia, o que pretendemos é começar a dar condições de trabalho e de atendimento 58 
adequado. Resolver o problema de pagamento de funcionários que não recebem, porque 59 
a verba é repassada, mas eles necessariamente não recebem. Dar tranqüilidade aos 60 
médicos com relação aos pagamentos, dar tecnologia para que os mesmos possam 61 
exercer sua profissão sem risco para ele e para o cliente. Dr. Marcos informa que tem 62 
sido comprado material solicitado pelos médicos, como no caso da neurologia 63 
(medicamentos solicitados pela Dra Lucille), na urologia (instrumental), mas que não 64 
pode ser uma ação indefinida, por isso é preciso resolver seriamente a administração do 65 
hospital e não agir mais como paliativo e esta é a vontade do Dr. Juan. Sr. Carlos Aymar 66 
pede que Dr. Capitani informe sobre o que está acontecendo no hospital, qual a situação 67 
real, Dr Marcos informa que apesar do HCSS estar nessa situação por má 68 
administração, o que está acontecendo aqui, está ocorrendo em todas as Santas Casas 69 
do país. Dr. Capitani tece comentários sobre a situação real do hospital, sobre seu 70 
funcionamento, complementando o que Dr. Guilherme já havia falado, dizendo ainda que 71 
em relação a outros hospitais da região o de São Sebastião ainda tem o melhor 72 
atendimento. Dra Lucille pede a palavra e fala que o trabalho tem que ser conjunto entre 73 
sociedade e poder público, que a responsabilidade não é só do Poder Público. Fala 74 
também que acredita no sucesso das mudanças propostas pela Prefeitura Municipal no 75 
HCSS. A Sra Ana Cristina pondera que estão fugindo da pauta, e devido ao adiantado da 76 
hora pede que o Sr. Ubirajara seja sucinto em sua fala. Sr. Ubirajara concorda com Dra 77 
Lucille, dizendo acreditar que o HCSS precisa realmente de mudanças e que a 78 
provedoria está a disposição. 2) APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS 79 
INDICADORES SISPACTO E PAPVE: O assunto não foi discutido, ficando como pauta 80 
para a reunião extraordinária do dia 22/05/07; 3) ENTREGA DE CÓPIA DA LEI 1828/06 81 
E REGIMENTO INTERNO DO COMUS: foram entregues as cópias aos conselheiros 82 
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presentes. 4) ASSUNTOS GERAIS: O Sr. André informa que a Comissão de Finanças 83 
se reuniu nesta data às 14:00 hs para analisar a prestação de contas do 4º trimestre/06 e 84 
1º trimestre/2007, e que se reunirá no próximo dia 15/05 para dar continuidade à análise. 85 
Solicita que seja agendada uma reunião extraordinária para o dia 22/05/07, às 16:00 86 
horas, para apresentação e votação do parecer, sendo a proposta aprovada por 87 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 88 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 08 de maio de 2007. 89 
Secretariando:           Carlos Cipullo Aymar 90 
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