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ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Aos treze dias do mês de maio 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 segunda 4 

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

discutir a seguinte pauta: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2007; 2) 6 

ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião, a Sra. Ana Cristina disponibilizou publicações 7 

recebidas pelo Comus e distribuiu certificados a alguns membros do Conselho. Passando ao 8 

expediente do dia, foram lidos os seguintes documentos: Convite a Sra. Ana Soares para 9 

comparecer a “1ª Semana Integrada de Enfermagem”; Ofício 04/2008 – comunicado sobre os 10 

serviços de Oncologia Clínica; Ofício 207/2008 – relatando os esforços da Secretaria da Saúde 11 

em melhorar os serviços de Oncologia; e-mail enviado pela conselheira Silvia Galhardo, 12 

justificando sua ausência na reunião do dia 22/04; Ata de reunião extraordinária da Diretoria do 13 

SINDSERV - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião, para indicações e 14 

aprovações de novos membros do Comus; Ofício 05/08/ SGEP/MS, comunicando sobre a 15 

Cerimônia para entrega de um microcomputador ao Comus; Resolução Comus 03/2008, que 16 

aprova a Prestação de Contas do 1º trimestre de 2008; atas da 72ª reunião extraordinária e 115ª 17 

reunião ordinária que foram aprovadas por unanimidade. A seguir passou-se a pauta: 1) 18 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2007: Sra. Ana Soares comunicou que o 19 

mesmo será disponibilizado via e-mail aos membros do Conselho, bem como ficará cópia 20 

disponível na Secretaria da Saúde para consulta. A Sra. Derci solicitou que seja agendada 21 

reunião extraordinária para votação do assunto, que será comunicada oportunamente. 2) 22 

ASSUNTOS GERAIS: a) A Sra. Silvia Galhardo, membro do Comus, solicitou ao Sr. Anthony, 23 

diretor da Pró-Saúde, que esclarecesse a atual situação dos médicos que atuam no hospital e 24 

nos serviços de urgência e emergência. O Sr. Anthony explicou que alguns médicos já assinaram 25 

contratos e outros estão em processo de negociação. Continuando, disse que com relação aos 26 

médicos do Pronto Socorro e do Pronto Atendimento, estes solicitam que seja prevista a 27 

possibilidade de multa, se eventualmente os pagamentos forem feitos com atraso, além de dar 28 

garantia de emprego em caso de rescisão do contrato de gestão com a Prefeitura. Informou que 29 

a Pró Saúde não pode dar essa garantia, porém essa situação tem previsão de ser resolvida até 30 

o mês de junho deste ano. b) A Sra. Ana Soares leu carta, comunicando sua saída da 31 

presidência do Conselho, para concorrer a uma vaga no poder legislativo nas próximas eleições. 32 

De acordo com o Regimento Interno do Comus, assume a presidência o vice-presidente, Dr. 33 

Antonio Nisoli. Considerando que a vaga deverá ser ocupada por membro do segmento 34 

“usuário”, para manutenção da paridade e que não estão presentes muitos membros daquele 35 

segmento, Sra. Ana solicitou que não houvesse a eleição imediata para vice-presidente. Dr. 36 

Guilherme agradeceu o empenho da Sra. Ana nos trabalhos desenvolvidos neste Conselho e em 37 

prol da saúde, sobretudo na Costa Sul do Município. Deu boas vindas ao Dr. Antonio, agora no 38 

cargo de presidente. c) Sra. Derci solicitou que na próxima reunião extraordinária, além do 39 

relatório de gestão 2007, seja incluída a apresentação do Sispacto-Pacto pela Saúde 2008. d) 40 

Dr. Guilherme apresentou ao Comus o novo diretor clínico do Pronto Socorro, Dr. Luiz Zamariola, 41 

cardiologista formado pela Universidade de Coimbra. Dr. Guilherme informou que será 42 

implantado um atendimento mais humanizado, que resultará em um melhor atendimento à 43 
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população. e) Dr. Guilherme aproveitou para convidar todos os presentes a comparecerem na “1ª 44 

Semana Integrada de Enfermagem”. O evento será realizado em parceria entre a Prefeitura 45 

Municipal, a Pró-Saúde e a Unifesp, no Teatro Municipal, de 12 a 18 deste mês. f) Dr. Guilherme 46 

aproveitou para informar sobre o fato ocorrido em Boiçucanga, onde foi acionada a ambulância 47 

para atender gestante que teve parto em sua residência, e que o feto foi declarado falecido. 48 

Disse que todos os cuidados necessários foram realizados, desde o atendimento do resgate até 49 

o atendimento no Pronto Atendimento de Boiçucanga. Garantiu que mesmo em condições 50 

favoráveis, seria muito difícil a sobrevivência do feto. Por se tratar de um caso complexo, estão 51 

sendo tomadas providências para apuração dos fatos, envolvendo inclusive a Polícia. Nada mais 52 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após aprovação, 53 

será assinada pelos presentes. São Sebastião, 13 de maio de 2008.  Secretária:         Silvia 54 

Galhardo Baszynski. 55 
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