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ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 11 de novembro de 2008, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Expediente – Leitura dos documentos: 5 

a)1- Ofício nº 008/2008 – Irmandade da Santa Casa de São Sebastião, designando o retorno do Sr. 6 

Ubirajara como representante titular no Conselho, Ofício 051/2008 – ASAPC – Vida, Solicitando cadeira 7 

representativa neste Conselho, Justificativa de ausência à reunião de hoje pelo futuro prefeito de São 8 

Sebastião. 9 
b) Ata 121ªordinária e 76ª extraordinária do COMUS, aprovadas por unanimidade. 10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Ordem em do dia: 12 

1) Assuntos Gerais:  13 

a) Sr. Antonio comentou as pendências documentais das entidades representativas neste Conselho, 14 

considerou que o Conselho Municipal de São Sebastião é de grande porte, mas que são poucos os 15 

segmentos que participam ativamente. Portanto, a sua composição deve ser revista uma vez que não tem 16 

uma representatividade participativa. Sr. Carlos Aymar lembrou que segundo o Regimento Interno, três 17 

faltas consecutivas ou cinco intercaladas sofridas pela entidade já são suficientes para suspensão da 18 

representação e que um Conselho grande é sinônimo de representatividade para o município. Sr. Antonio 19 

propôs aos conselheiros a elaboração de um projeto para a formação da próxima gestão do conselho, 20 

solicitou a participação e envolvimento de todos no processo, considerando a atuação da Comissão 21 

Executiva e as demais existentes, bem como o que prevê a Resolução 333/03.  22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
b) Sr. Luiz Roberto solicitou informações quanto à situação atual da contratada TRANSCAP e a 24 

municipalização do serviço de apreensão de animais. Sr. Antonio sugeriu abordar este assunto na próxima 25 

reunião ordinária, objetivando buscar informações junto à Vigilância por meio da Secretaria da Saúde. 26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
c) Sr. Luiz solicitou questionou o serviço de audiometria realizado pelo Centro de Reabilitação da 28 

Topolândia. Recebeu informações que o aparelho está quebrado e que o agendamento está moroso, 29 

gerando demora no atendimento da demanda. Sr. Antonio explicou que estará buscando informações junto 30 

ao órgão competente e que se houvesse urgência de marcação para algum caso, seria viável procurar 31 

uma avaliação da Ouvidoria. Informou que este assunto também será discutido na próxima reunião 32 

ordinária. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 33 

presentes. 34 

Secretariando:                Antonio Nisoli P. da Silva. São Sebastião, 11 de novembro de 2008. LISTA 35 

DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 36 

Antonio Carlos N. P. da Silva  Fernando F. dos Santos  

Ubirajara Nascimento  Paulo Roberto Cosenza  

Luiz Roberto dos Santos  Carlos Cypullo Aymar  

Eulália Lara de Oliveira  Dircéia Arruda de Oliveira  

Viviane Moura Snodgrass  Acácio Valdemiro da Luz  

Geraldo Nunes de Oliveira  Jefferson Klinke  

Isilda Aparecida R. Giudice  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 37 
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