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ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 
Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e oito, às 16:20 horas, na sede da Secretaria 3 
Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, em 4 
segunda chamada, na presença dos membros que assinam esta Ata e a lista de presença, 5 
para analisar e discutir a seguinte pauta: 1) DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 6 
ORDINÁRIAS PARA 2008; 2) CONVÊNIO PSF – REAPRESENTAÇÃO DA 2ª APOSTILA; 3) 7 
ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: foram lidos os 8 
seguintes documentos: justificativa de ausência da Sra. Ana Cristina, Presidente do 9 
Conselho; Ofício nº 12/2006/DAGEP/SEGEP/MS, sobre campanha de combate ao racismo 10 
institucional no SUS; ata da 111ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade. A seguir 11 
passou-se a pauta: 1) DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 12 
PARA 2008: Foi sugerido que as reuniões ordinárias continuem sendo às segundas terças-13 
feiras de cada mês, sugestão acatada por unanimidade. O calendário fica definido da 14 
seguinte forma: 12/02, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06, 08/07, 12/08, 09/09, 14/10, 11/11 e 15 
09/12/08. 2) CONVÊNIO PSF – REAPRESENTAÇÃO DA 2ª APOSTILA: Dr. Antonio 16 
explicou as finalidades de uma apostila; Sr. André Fontes informou que no mês de 17 
dezembro/2007 foi feita revisão geral das atas do Comus, quando foi percebido que este 18 
item de pauta, ora tratado na 100ª e 101ª reunião ordinária, deveria ser abordado 19 
novamente, assim que houvesse nova composição, visto que à época o Comus estava em 20 
transição. Informou que embora os valores tenham sido conferidos naquela oportunidade por 21 
um dos conselheiros da Comissão de Finanças, Sr. Luiz Roberto, a aprovação deveria ser 22 
ratificada pela plenária. Dessa forma, o assunto foi apresentado nesta data à Comissão de 23 
Finanças, que emitiu parecer favorável à sua aprovação, conforme deliberado em sua 49ª 24 
reunião. Após esclarecimento de dúvidas, a aprovação da 2ª apostila foi ratificada. 3) 25 
ASSUNTOS GERAIS: a) a Sra. Silvia Galhardo informou que serão notificadas as entidades 26 
que não estão sendo representadas por seus membros nas reuniões do Comus, pois as 27 
ausências dificultam a realização dos trabalhos; b) a Sra. Silvia Galhardo fez algumas 28 
ponderações sobre contrato para captura de animais, firmado com a empresa Transcap, e 29 
indagou o Dr. Antonio, se a existência de Boletim de Ocorrência contra a empresa a impede 30 
de participar de novas licitações. Dr. Antonio informou que na esfera administrativa já foram 31 
tomadas todas as providências, e que no momento a Sesau aguarda o parecer jurídico 32 
quanto a notificação dada à empresa. Dr. Ubirajara ponderou que a simples existência de um 33 
boletim de ocorrência não configura culpa da empresa, não sendo motivo para eventuais 34 
punições. Dr. Antonio ressaltou que a empresa tem direito a ampla defesa e ao contraditório. 35 
Sr. Luiz Roberto disse que a empresa demonstra irresponsabilidade no trato com os animais 36 
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e no cumprimento do contrato. A Sra. Silvia entende que o contrato não deve ser renovado e 37 
recomenda que a proposta seja votada e consignada em Resolução, aprovada; a Sra. Silvia 38 
apresentou a estudante Giovana Montoro Pazzini, da USP, que está realizando pesquisa 39 
sobre a acessibilidade nas Unidades Básicas de Saúde, para que posteriormente à reunião 40 
sejam feitas entrevistas com alguns conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 41 
a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 42 
presentes. São Sebastião, 08 de janeiro de 2008. Secretária:         Silvia Galhardo 43 
Baszynski. 44 
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