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ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO.
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e sete, às 16:00 horas, na sede da Secretaria
Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião na
presença dos membros que assinam esta Ata, e a lista de presença, para analisar e

6 discutir a seguinte pauta: 1) ELEIÇÃO DAS COMISSÕES; 2) ASSUNTOS GERAIS.
7 Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: leitura da Ata da reunião
8 extraordinária de 22/05/07, aprovada por unanimidade; apresentados para leitura os
9 extratos de transferências do FNS; lidos os seguintes informes: a) Ofício Sindserv n°
10 239/2007 - Solicitação de Apoio aos Servidores Municipais, Dr. Guilherme virá explanar
11 sobre o assunto. A seguir passou-se à ordem do dia: 1) ELEIÇÃO DAS COMISSÕES:
12 Sra. Ana Cristina informa que a Comissão Executiva se compõe por Sr. Antonio Nisoli –
13 Segmento Governo, Sra Ana Cristina e Sr. Carlos Aymar – Usuários, faltando um
14 representando do Segmento Profissionais de Saúde, Sra. Zenaide é indicada e aprovada
15 pelo Conselho como representante dos Profissionais de Saúde para a Comissão
16 Executiva. Sra Ana Cristina informa que para a Comissão da Execução do Plano
17 Municipal de Saúde e da Comissão de Ética, havia ficado pendente o Sr. Ubirajara como
18 representante dos Profissionais de Saúde, devido a problemas em sua indicação para o
19 Conselho. Resolvido o problema, o Sr Ubirajara continua nas Comissões, o que é
20 aprovado pelo Conselho, ficando as Comissões com a Seguinte composição: Comissão
21 de Conselho Gestor: Sra. Ana Paula de Almeida representando Governo, Sr. Jefferson
22 representando
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Profissionais de Saúde e Srs João Batista e Silvia Galhardo
representando Usuários, Comissão de Acompanhamento da Movimentação
Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde – Sr. Antonio Nisoli representando
Governo, Sra Zenaide representando Profissionais de Saúde, Srs. Carlos Aymar e Luiz
Roberto representando usuários Comissão do Plano Municipal: - Sr. Antonio Nisoli
representando Governo, Sr. Ubirajara representando Profissionais de Saúde, Srs.
Eduardo Santos e Carlos Aymar representando usuários. Comissão de Ética – Sr.
Wilmar representando Governo, Sr. Ubirajara representando Profissionais da Saúde, Sr.
Luiz Roberto e Eduardo Santos representando Usuários. 2) ASSUNTOS GERAIS: Sra
Ana Cristina lê relação dos Conselhos existentes em São Sebastião, relação esta
encaminhada pela Casa dos Conselhos. Conselho Nacional de Saúde solicita
cadastramento do COMUS, já providenciado. Ofício n° 205/07 – SESAU respondendo a
reclamação do Sr. Luiz Roberto dos Santos referente a Atendimento na Área de
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35 Oftalmologia. Ofício 002/07 – GV LAS Conselho Gestor do Canto do Mar, solicita ações
36 para beneficio dos usuários. Sra. Ana informa que a partir de julho irá, junto com os
37 conselheiros interessados, participar de algumas reuniões agendadas dos CGU´s para
38 informar as competências dos CGU´s, uma vez que alguns conselheiros estão agindo em
39 desacordo. Assim, com essas visitas, esclarecerá o papel dos CGU´s. Sra. Ana Cristina
40 pergunta a Sra. Cidinha sobre a possibilidade de um novo treinamento para os novos
41 conselheiros, Sra. Cidinha informa que o treinamento anterior foi feito através do Pólo do
42 Vale Paraíba, mas que irá se mobilizar para que tenha um novo treinamento. Sr.
43 Jefferson fala que vem encontrando dificuldades no CGU´s de sua unidade, pois os
44 conselheiros não tem conhecimento de seu papel. Pergunta sobre as atas que estão
45 sendo encaminhadas para o COMUS, Sra Ana Cristina informa que as atas serão
46 passadas a Comissão do Conselho Gestor. Sr. José Antonio, Coordenador do PSF,
47 respondendo ao Ofício do CGU´s do Canto do Mar informa que quanto a geladeira de
48 vacinas, em primeiro lugar é preciso verificar a adequação do espaço físico e se o
49 mesmo é aprovado pela VISA, segundo é necessária uma geladeira adequada à
50 conservação de vacinas, terceiro se existe na unidade pessoal capacitado. As unidades
51 vacinais seguem normas preconizadas pelo MS e pela Secretaria de Estado da Saúde,
52 a unidade possui uma geladeira para insulina, onde já foi solicitado a Enfermeira da
53 unidade que controle a temperatura diariamente para verificar se existe possibilidade de
54 armazenamento de vacinas. Quanto a inalação, o problema já foi solucionado. Dr.
55 Jefferson fala que os CGU´s foram orientados a marcar as reuniões dias antes das
56 reuniões do COMUS, para que pudessem trazer os problemas levantados, mas tem se
57 percebido que os assuntos não estão chegando ao COMUS. Sra. Ana Cristina fala que
58 os membros dos CGU´s devem protocolar suas reivindicações, apesar de que as atas
59 enviadas também serão lidas e os problemas levantados. Sra Ana Cristina lê solicitação
60 do conselheiro Luiz Roberto sobre situação do PSF do Jaraguá. Sr. Darci informar que a
61 unidade está carente de uma série de melhorias, no inicio do ano passado foi efetuado
62 um estudo das necessidades da unidade, onde foi feita uma planta para as alterações,
63 foram encontradas dificuldades como, a distância a ser percorrida para chegar a unidade
64 é de aproximadamente 2 km, o ônibus que circula próximo só passa de hora em hora, a
65 unidade fica em local de difícil acesso para pessoas com dificuldades de locomoção por
66 ficar numa subida, a água é problema crônico, a SABESP informa que o número de
67 habitantes do local não compensa qualquer investimento, a Secretaria está instalando no
68 local um depósito de água e uma bomba que deverá solucionar o problema. Sra Ana
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69 Cristina fala da necessidade de criar uma Comissão de Acompanhamento do Processo
70 de Contratualização do HCSS. Sra Ana Cristina lê as atribuições dos membros do
71 Conselho Gestor de Unidades, Dr. Jefferson questiona se existe um documento com as
72 atribuições do Presidente e Secretario do CGU´s, Sra Ana Cristina fala que vai, junto
73 com Maria Aparecida da SESAU, providenciar um curso de capacitação para os
74 conselheiros. Sra. Ana Cristina solicita ao Dr. Marcos que fale sobre a Comissão de
75 Contratualização do HCSS. Dr. Marcos explica o que é o processo de contratualização, o
76 convenio já foi assinado entre o HCSS e a SESAU, foi aprovado ontem, agora é
77 necessário rever as metas, para dar prosseguimento é necessária a criação de uma
78 Comissão de Acompanhamento, sendo necessário um representante do governo, um do
79 Hospital e dois usuários. Sra. Ana Cristina solicita candidatos à comissão. Sr. Ubirajara
80 representando o Hospital, Sr. wilmar como representante do Governo e Sra Dircéia como
81 representante dos usuários. Sra Ana Cristina convida Dr. Guilherme a falar sobre o ofício
82 do Sindserv. Dr. Guilherme fala que a incorporação do auxílio SUS, que está gerando
83 estes questionamentos, conforme foi dito pelo Prefeito, vai ser incorporado aos salários.
84 A lei que fará esta incorporação já está com o Secretário de Governo e será enviada a
85 Câmara para aprovação, tece considerações sobre outras reivindicações contidas no
86 Ofício Sindserv. Está sendo enviada a Câmara a Lei da O.S. que permitirá a contratação
87 de empresa que administre o hospital, tão logo seja aprovada na Câmara, estaremos em
88 condições de dar inicio a contratação. Sra. Silvia pergunta ao Dr. Guilherme como se
89 encontra a dívida do hospital. Dr. Guilherme informa que só será possível ter
90 informações da dívida real, após a intervenção, quando será possível analisar todas as
91 contas do hospital, informa também que a Sr. Karen do Hospital junto com o Assessor
92 Financeiro da SESAU estão trabalhando juntos, dando prioridade ao pagamento dos
93 médicos e funcionários. A Secretaria tem auxiliado com medicamentos, ainda não é o
94 ideal, mas o que é possível resolver a Secretaria se empenha em auxiliar. Nada mais
95 havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos
96 presentes. São Sebastião, 12 de junho de 2007. Secretariando:
97

Carlos Aymar.
LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA

Antonio G. D. de Carvalho

Ângela Regina Couto

Ubirajara do Nascimento

Zenaide Vidal

Rita de Cássia do N.
Simioni

Ana Cristina R. Soares

Maria Apª P. Piedade

Eduardo P. Santos

ata ord 105ª 12-06-07.doc – Pág. 3 de 4

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
C O M U S
São Sebastião
___________________________
Jefferson Klinke

Luiz Roberto Santos

Silvia Galhardo Baszynski

Viviane Moura Snodgrass

Geraldo Nunes de
Almeida

Márcia de S. Guimarães

Ângela Maria da Silva

Dircéia Arruda de Oliveira

Orlando R. L. Sales

Carlos Aymar
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Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Silvia Galhardo Baszynski
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