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ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 14 de outubro de 2008, às 16:20hs, em segunda chamada. 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

a) 1- Convite do conselho Estadual de Saúde para participação da XV Plenária Nacional de Conselhos de 6 

Saúde; 2- Ofício 001/08 – Associação das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São 7 

Sebastião indicando novos representantes para representar a entidade; 3- Decreto 4228/2008 – Alteração 8 

da denominação de entidade pública; 4- Envio das inscrições dos representantes deste Conselho para a 9 

participação da XV Plenária de Conselhos de Saúde; 5- Moção de Apoio do Conselho Estadual ao trabalho 10 

de reavaliação toxicológica de agrotóxicos por parte da ANVISA; 6- Ofício 035/08 - Paróquia São 11 

Sebastião indicando novo representante; 7- Ofício 008-2008 – Irmandade da Santa Casa indicando o 12 

reempossamento do Sr. Ubirajara do Nascimento ao Conselho; 8- Justificativa de ausência do Sr. Carlos 13 

Cipullo Aymar; 9- Decreto 4287/2008 - 3ª alteração na composição do COMUS; 10 - Justificativa de 14 

Ausência da Sra. Silvia Galhardo Baszynski; 11- Carta aos Conselheiros e recibo de entrega do SIOPS – 15 

Sistema de Informações em Orçamentos Públicos de Saúde referente ao 1º semestre/2008. 16 
b) 1- Ata da 120ª ordinária, aprovada por unanimidade. 17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Ordem em do dia: 19 

a) Apresentação do PAM – Plano de Ações e Metas 2009: Dra. Leda Nicolau Correa, Psicóloga e 20 

Coordenadora do Programa Municipal do DST-AIDS, informou que o CEMIN (Centro Municipal de 21 

Infectologia) está com instalações atuais no prédio Josiane Pereira da Silva, no bairro Topolândia. 22 

Informou que o PAM é realizado desde 2003 com divulgação de dados epidemiológicos e apresentação 23 

das metas a serem cumpridas. Explicou que a documentação referente ao PAM já foi enviada para o 24 

Ministério da Saúde e após apresentação no COMUS será enviada cópia da Ata como comprovação de 25 

ciência e aprovação do Conselho Municipal para finalização e permissão da continuidade do serviço. Falou 26 

que o CEMIN é um serviço de atendimento especializado em DST/AIDS e tem esse nome protocolado no 27 

Ministério da Saúde. Apresentou a equipe multiprofissional, formada por Médicos, Psicólogo, Enfermeira, 28 

Farmacêutico e Assistente Social, todos trabalhando de forma integrada. Disse que o CEMIN visa apoio de 29 

prevenção e assistência ao tratamento de saúde para o município de São Sebastião. Informou que São 30 

Sebastião atua como referência para o município de Ilhabela, pois eles não possuem este serviço. Explicou 31 

que a apresentação do PAM está dividida em duas partes: a 1ª versa sobre dados epidemiológicos 32 

ocorridos no ano anterior, no caso o ano de 2007 e a 2ª parte sobre a previsão financeira para 2009. Em 33 

seguida apresentou dados epidemiológicos, com divulgação dos números de casos DST/AIDS segundo 34 

exposição no período de 01/01/2007 à 31/12/2007. Informou o número de casos novos notificados por via 35 

de encaminhamento ao CEMIN e que os homens foram responsáveis pela maioria dos casos de 36 

internação, pois chegaram ao Hospital sem diagnóstico. Citou o número de atendimento regular aos 37 

pacientes portadores do vírus HIV e o trabalho de toda equipe envolvida no serviço. Informou que o serviço 38 

também é dirigido às crianças, pré-adolescentes e adolescentes portadores do vírus e que estes são 39 

oriundos de outros municípios. Explicou que devido ao controle do pré-natal eficaz, com diagnósticos 40 

precoces e tratamento adequado às mães portadoras, não existem casos de crianças soro-positivas da 41 

cidade. Citou o número de exames e genotipagens realizadas, bem como o cumprimento do parâmetro de 42 

cobertura da demanda para o município. Informou que em 2007 iniciaram o procedimento de 43 

preenchimento facial para os portadores com lipodistrofia com objetivo de melhorar a auto-estima dessas 44 

pessoas. Informou que as gestantes são acompanhadas pelo CEMIN, bem como seus filhos, dispondo de 45 

assistência alimentar (distribuição de leite) de acordo com a faixa etária, cumprindo protocolo do ministério 46 

da Saúde. Distribuem para as famílias carentes cestas básicas energéticas, vale transporte e outros 47 

recursos necessários para facilitação da adesão e eficácia do tratamento. Falou que após mudança para o 48 

prédio Josiane, houve a implantação do SICLON - sistema on-line de controle e dispensação de 49 

medicamentos, visando aprimoramento da logística de armazenamento e disposição de insumos e 50 

medicamentos. Destacou a criação do grupo de artesanato, formado por 15 mulheres do CEMIN, que se 51 

reúnem mensalmente para realização de trabalhos diversos como forma de geração de renda familiar e 52 

que em julho de 2008 foi realizado o 1º bazar do CEMIN. Falou da parceria SESAU/SEDUC visando à 53 
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prevenção as DST/AIDS para alunos de 5ª à 9ª série das escolas municipais, objetivando multiplicadores 54 

de informações. Apresentou o CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento e informou que ele funciona 55 

dentro do CEMIN, atuando na coleta de exames por meio do Programa Porta Aberta, com aconselhamento 56 

pré e pós-teste. Destacou o sucesso do programa junto aos servidores públicos com realizações de 57 

exames nas dependências da Prefeitura, garagem e pátio. Falou que foram realizados 581 exames no ano 58 

de 2007 e que o Ministério da Saúde capacitou 03 funcionários para implantação do Teste Rápido como 59 

diagnóstico para o município de São Sebastião. Informou que o CEMIN recebe uma verba do ministério da 60 

Saúde para realização de algumas ações e que há prestação de contas para manutenção e continuidade 61 

do benefício. Salientou que o município é responsável pela maior contribuição dos serviços prestados. Dr. 62 

Paulo Cosenza perguntou qual é a porcentagem da eficácia do teste rápido. Dra. Leda respondeu que é de 63 

99%. Os conselheiros agradeceram e parabenizaram o trabalho da equipe do CEMIN. Colocado em 64 

votação, o PAM 2009 foi aprovado por unanimidade.                            65 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 

b) Apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2009: Sr. André Fontes lembrou que na última reunião 67 

ordinária ficou decidido realizar a apresentação da Lei Orçamentária em reunião extraordinária, ainda no 68 

mês de setembro. Justificou que não foi possível consolidar os dados em tempo hábil e que essa proposta 69 

orçamentária na área da saúde já foi consolidada na Secretaria da Fazenda e encaminhada à Câmara 70 

Municipal. Sr. André fez apresentação da execução orçamentária do período, conforme planilha, parte 71 

integrante desta ata. Expôs a apresentação em duas partes, uma para apresentar a proposta de 2009 e a 72 

outra para retratar os valores iniciais de 2008 para efeito de comparação. Ressaltou alguns fatores que 73 

refletiram nas variações percentuais de um ano para o outro: efetivação de servidores por concurso 74 

público; consignação de valor simbólico para indenizações e restituições à União e do Estado; previsão de 75 

novas obras, aquisição de equipamentos e material permanente. Com relação a subvenções sociais, 76 

informou que apesar de estar previsto R$ 53.000,00 na proposta inicial de 2008, esse valor foi 77 

suplementado, considerando a intervenção municipal, portanto o percentual, se comparado ao valor atual 78 

subvencionado, não atinge percentuais distorcidos. Sr. André informou que de acordo com o Secretário da 79 

Fazenda, as dívidas da Irmandade estão sendo sanadas e negociadas, e que já houve redução 80 

significativa nas pendências. Foram detalhados os valores por departamento e a estimativa de receitas 81 

vinculadas ao Fundo Municipal da Saúde, destacando-se a diminuição do percentual de participação do 82 

Estado e o aumento do percentual a ser participado pelo Município. Foi sugerido que o assunto seja 83 

colocado para votação em outra reunião, para que seja melhor analisado. A planilha integrante desta ata 84 

será encaminhada por e-mail e a versão impressa estará disponibilizada na sede do Comus.  85 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 

Assuntos Gerais:  87 

a) Sr. Antonio leu o documento que resume as pendências documentais das entidades representativas no 88 

Conselho e as que estão sem representatividade. Comentou a demora no envio dos documentos 89 

necessários à indicação de novos representantes e solicitou mais empenho por partes das entidades. Sr. 90 

André propôs que a plenária delibere a aceitação, de forma provisória, que a indicação seja feita apenas 91 

por ofício e fichas cadastrais, uma vez que algumas entidades estão com dificuldades para realização de 92 

reunião para indicação de seus representantes, bem como envio da ata. Sugeriu também a revisão do 93 

regime interno para o ano de 2009. Sra. Derci manifestou preocupação com a sugestão de mudança, uma 94 

vez a Resolução 333/03 prevê eleição para compor ou alterar a representatividade no Conselho, teme a 95 

descaracterização na indicação do segmento usuário. Ficou deliberado que para efetivação das 96 

indicações, a documentação deverá estar completa, inclusive com a ata.  97 
b) – Sr. Mônico informou que foi procurado por um estudante que manifestou dificuldade para realizar 98 

estágio no Hospital. Dr. Antonio informou não ter recebido nenhuma reivindicação a respeito do caso e que 99 

qualquer solicitação deveria partir de representante legítimo e por escrito, entregue com antecedência por 100 

meio de ofício. 101 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 

Encerramento: Ata lavrada por                , Zenaide Momolo Vidal, 2ª Secretária do Comus. São 103 

Sebastião, 14 de outubro de 2008. LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 104 

André Fontes dos Santos  Maria Aparecida P. Piedade  

Antonio Carlos Nisoli P. da Silva  Zenaide Momolo Vidal  
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Derci de Fátima Andolfo  Luiz Roberto dos Santos  

Fernando F. dos Santos  Eulália Lara de Oliveira  

Genoveva Pons Garcia  Dircéia Arruda de oliveira  

Isilda Aparecida R. Giudice  Viviane Moura Snodgrass  

Paulo Roberto Cosenza  Acácio Valdemiro da Luz  

Geraldo Nunes de Almeida  Mauro Samuel dos Santos  

Sinara Matos da Silva  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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