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ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de junho de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

A)Ofícios Enviados: nº 027-2009 – para Secretário de Governo, nº 028-2009 – para Sr. Prefeito, 6 

nº 029-2009 – para CGU de Boiçucanga, nº 030-2009 – para SETRADH; Ofícios Recebidos: nº 7 

01-2009 – Irmandade da Santa Casa de São Sebastião; E-mails Recebidos: do Conselho 8 

Estadual sobre Inclusão Digital, Convite para o Seminário sobre Tuberculose na cidade de São 9 

Paulo, Convite para Plenária de Conselhos Municipais, Convite para Plenária Nacional 10 

Extraordinária do Conselho de Saúde; Documentos Recebidos: Sugestão da Ouvidoria; 11 

Justificativas de Ausência: Sr. Mônico e Sr. Carlos Aymar; Resoluções COMUS: nº 05-2009 – 12 

5º Termo Aditivo e nº 06-2009 – Prorrogação do mandato da atual composição do COMUS. 13 

Decreto: nº 4492-2009 – Altera composição do COMUS. 14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

B) Ata 128ª ordinária e 79ª e 80ª extraordinárias do COMUS, aprovada por unanimidade. 16 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Ordem em do dia: 18 

1) Prestação de contas parcial do trabalho da Comissão de Revisão da Lei e Regimento 19 

Interno do COMUS: 20 

Sr. Carlos Aymar iniciou a apresentação dos trabalhos destacando a importância de explanar 21 

todas as propostas de alterações já efetuadas até o momento, visando um retorno ao Conselho 22 

para conclusão dos trabalhos e elaboração da minuta da Lei e Regimento Interno. Apresentou o 23 

resumo das ações realizadas pela Comissão pontuando as questões indicadas para alteração: 24 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

A- Informou que houve proposta para diminuição do número de membros, utilizando como 26 

critério a média de freqüência das entidades às reuniões do COMUS, nos anos de 2007 e 2008. 27 

Constatou-se uma média abaixo de 40% de freqüência. Desta forma, o número de membros 28 

passaria de 28 para 20. Sra. Zenaide salientou que a baixa freqüência compromete o andamento 29 

das reuniões, que são iniciadas em segunda chamada ou, às vezes, não são realizadas por falta 30 

de quorum, prejudicando a discussão de assuntos e deliberações importantes para o sistema de 31 

saúde do município; 32 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

B – Foi sugerida a despersonalização das instituições: de APAE para entidades prestadoras de 34 

serviços de saúde privados, conveniados ou sem fins lucrativos; de SINDSERV para entidades 35 

sindicais sediadas e atuantes no município - explicou que atualmente, a constituição do Conselho 36 

possui os dois representantes sindicais em separado, o Sindicato dos servidores Públicos e o 37 

Sindicato dos trabalhadores existentes no município -; de APS para Associação de Profissionais 38 

Liberais da área de saúde, sediadas e atuantes no município; quanto às Federações, Costa 39 

Norte e Costa Sul, Entidade Polvo, Colônia de Pescadores, Comunidade Indígena e as Pastorais 40 

Sociais, passariam a ser Associações Comunitárias (organizações da sociedade civil constituídas 41 

estatutariamente e independente da área de atuação). 42 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

C – Quanto aos critérios para candidatura ao Conselho, as entidades interessadas deverão 44 

comprovar dois anos de registro em cartório e efetivo funcionamento, comprovadas por meio de 45 

relatórios específicos de atividades desenvolvidas no referido período. Sra. Rita explicou que a 46 

despersonalização amplia as possibilidades de participação das entidades interessadas desde 47 
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que reúnam requisitos dentro do que prevê a lei. 48 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 

D- Destinação de vagas para os representantes dos usuários de serviços de saúde foi 50 

considerada com base nos dados do Sistema de Informação em Atenção Básica – SIAB, que 51 

informa que 43 % da população atendida pelo sistema de saúde encontra-se no Centro da 52 

cidade, 40 % na Costa Sul e 16 % na Costa Norte. 53 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 

F – Com relação à realização das Conferências Municipais de Saúde, que são de competência 55 

do Conselho, foi apresentada a proposta para que sejam realizadas a cada dois anos, com 56 

fortalecimento dos Conselhos Gestores – CGU - existentes e a criação de conselhos onde não 57 

existem. O Município deverá realizar a próxima Conferência neste ano, sendo sugerido pelo 58 

Ministério da Saúde, como temas centrais: a) Saúde do Trabalhador; b) Saúde e Meio Ambiente. 59 

Para a preparação das Pré Conferências, há necessidade da criação de uma Comissão 60 

Organizadora, sendo sugerido que a sua formação se dê na próxima reunião ordinária do 61 

Conselho. Esta Comissão terá como projeto de trabalho examinar as peculiaridades das regiões, 62 

proporcionando capacitações sobre a atuação dentro dos Conselhos; o calendário previsto será 63 

de agosto a novembro com a realização da Conferência Municipal. Sugestões aprovadas por 64 

unanimidade pela Plenária.   65 

A mesa disponibilizou o momento para esclarecimentos e discussão das propostas 66 

apresentadas: 67 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 

Sra. Ana Cristina achou inviável a indicação para eleição dos usuários, lembrando das 69 

dificuldades para montar os Conselhos Gestores de Unidades, pois teme que essa mudança 70 

inviabilize a formação dos Conselhos. Questionou a redução do número de 28 para 20 membros. 71 

Sra. Rita explicou que este número ainda está em discussão, podendo ficar em 22 membros.  72 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 73 

Conselheiro Daniel salientou que é sabido que algumas Federações não são atuantes e só 74 

existem na teoria, deixando de exercer o papel fundamental nas relações entre Associações 75 

Amigos de Bairro, Federações e Conselho. Complementou que o interrelacionamento é 76 

primordial e de grande valia para compreensão das necessidades apresentadas pela 77 

comunidade. 78 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 

Sr. Juvenal, do CGU de Boiçucanga, propôs o resgate dos representantes atuais dos Conselhos 80 

Gestores de Unidades para atuarem até as Pré Conferências.  81 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 

2)Prorrogação do prazo do mandato atual da composição do Conselho:  83 

Conselheiro Antonio Carlos informou que a 2ª prorrogação, até agosto, já foi aprovada na 127ª 84 

reunião ordinária do COMUS e que o assunto está na pauta de hoje para ser referendado. Tendo 85 

em vista a proposta recém aprovada de eleição dos novos Conselheiros na Conferência 86 

Municipal, foi colocada em votação a ampliação deste prazo até novembro quando acontecerá a 87 

referida Conferência – proposta aprovada por unanimidade. 88 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 

3) Discussão sobre a dispensação de materiais de procedimentos referentes à saúde do 90 

idoso – Lar Vicentino: 91 

Conselheiro Antonio Carlos informou que a representante do Lar Vicentino, Sra. Alcione não 92 

apresentará o assunto em pauta. Essa informação foi recebida nesse momento após telefonema 93 

da Sra. Ana Maria para confirmar a presença da entidade. Informaram que discutirão 94 
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previamente o assunto com o Secretário da Saúde e posteriormente com o Conselho. 95 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 

4) Assuntos Gerais: 97 

A - Conselheiro Antonio sugeriu convocar os delegados dos Conselhos Gestores para a próxima 98 

reunião ordinária do Conselho.  99 

B - A Plenária decidiu por bem manter a composição atual e aceitar indicação de novos membros 100 

somente para as cadeiras que se encontram vagas, durante o período de prorrogação, visando 101 

manter a paridade e ações do Conselho. 102 

C - O Sr. Juvenal, locutor da Rádio Comunitária Costa Sul, disponibilizou o veículo de informação 103 

para divulgação das Pré Conferências e para o que for necessário no tocante ao resgate das 104 

atividades dos CGU’s. 105 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 107 

presentes. 108 

Ata lavrada por:                      Zenaide Momolo Vidal, 2ª secretária.  109 

São Sebastião, 09 de junho de 2009. 110 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 111 

Aldo Pedro Conelian Junior  Ubirajara Nascimento  

Daniel Bastos de A. L. Neto  Isilda Aparecida R. Giudice  

Antonio Carlos N. P. da Silva  Rita de Cássia do N. Simioni  

Lidiomar Conelian de Oliveira  Maria Aparecida P. Piedade  

Solange Cristina C. Toledo  Zenaide Momolo Vidal  

Sandra Mara P. P. dos Santos  Luiz Roberto dos Santos  

Carlos Cipullo Aymar  Dircéia Arruda de Oliveira  

Viviane Moura Snodgrass  Acácio Valdemiro da Luz  

Nancy Dias dos Santos  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  112 
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