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ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 14 de julho de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

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

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

A)Ofícios Enviados: 31-2009 – enviado ao Senhor prefeito; Ofícios Recebidos: Oficio Circular 6 

nº 01/2009 – Ministério da Saúde; E-mails recebidos: e-mail da Saúde Mental; E-mail enviado 7 

pelo Fundo; e-mail enviado pelo Conselheiro Carlos Aymar; e-mail enviado pelo Sr. Arnaldo 8 

Marcolino do Conselho Estadual de Saúde; Convites Recebidos: Associação Paulista de Saúde 9 

Pública – 11º Congresso Paulista de Saúde Publica e Conselho Municipal de Assistência Social e 10 

Prefeitura de São Sebastião – II Conferência Municipal de Assistência Social. 11 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

B) Ata 129ª ordinária COMUS, aprovada por unanimidade. 13 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Iniciada a reunião Dr. Aldo comentou o e-mail enviado pelo conselheiro Carlos Aymar sobre o 15 

Instituto Sollus e Instituto Acqua. Salientou que a grande mudança não está na contratação das 16 

OCIPS e sim na mudança do modelo de gestão e que, quaisquer dúvidas levantadas deverão ser 17 

dirimidas pelos Institutos. Salientou que assumiu compromisso junto a Secretaria da Saúde 18 

perante a população e não seria irresponsável de realizar contratações que não reunissem o 19 

mínimo de competência e eficácia para o desenvolvimento do sistema de saúde do município. 20 

Frisou que a alma do hospital está fundamentada no trabalho dos funcionários e corpo clínico e 21 

que a contratação desses Institutos está pautada no gerenciamento e organização desses 22 

serviços, tornando-os mais práticos e viáveis à população. Em seguida apresentou o 23 

representante do Instituto Sollus. 24 

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

Ordem em do dia: 26 

1) Apresentação do Instituto Sollus: 27 

Sr. Igor efetuou a apresentação discorrendo sobre as áreas de atuação administrativa, 28 

operacional e de desenvolvimento. A seguir discorreu sobre a fundação e atuação da empresa 29 

titulada como OSCIP em 2004, tendo como principal meta o desenvolvimento da saúde pública. 30 

Apresentou os programas atuantes na área da saúde e Assistência Social e parcerias efetuadas 31 

em outras cidades. Citou alguns exemplos de premiações efetuadas ao Instituto, sendo 32 

agraciado com vários prêmios e troféus pelo ótimo desenvolvimento nos trabalhos realizados na 33 

cidade de Porto Alegre. Destacou o trabalho em diversas prefeituras no Estado de São Paulo, 34 

desenvolvendo trabalho de co-gestão de Pronto Atendimento, Pronto socorro, Programa de 35 

Saúde da Família. Explicou que no município de São Sebastião estarão atuando na mudança do 36 

modelo atual, considerando a necessidade da Secretaria da Saúde e Conselho Municipal de 37 

participarem efetivamente nas decisões pertinentes ao Sistema de Saúde do município. Afirmou 38 

que serão parceiros da Secretária da Saúde e Conselho Municipal, disse que atuarão como 39 

facilitadores na administração de co-gestão do Hospital de Clínicas, Pronto Socorro Central e 40 

Pronto Atendimento de Boiçucanga. Apresentou uma proposta de organograma para o Hospital 41 

de Clínicas de São Sebastião, explicou que será composto por um comitê gestor que é um órgão 42 

colegiado não remunerado, responsável pelo planejamento de ações financeiras e 43 

administrativas do Hospital de Clínicas, Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de 44 

Boiçucanga, constituídos por membros designados pelo Secretário Municipal da Saúde e Instituto 45 

Sollus. Esse comitê ditará todas as decisões de como será conduzida a administração dos 46 

serviços, sendo que o Secretário da Saúde terá poder decisório no transcorrer da administração. 47 
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Apresentou os representantes que farão parte da equipe que atuará no município, bem como sua 48 

estrutura curricular e know-how de gestão na área de gestão hospitalar, pronto socorro e unidade 49 

de pronto atendimento. Salientou que assumirão os funcionários atuais e que gradativamente 50 

farão o processo de seleção interno, garantindo a sua permanência inicialmente. Atuarão em 51 

Programas de treinamento e capacitação desses funcionários em parceria com a Secretaria da 52 

Saúde, objetivando a humanização e qualidade dos serviços, resultando na satisfação dos 53 

usuários. Concluindo, informou que a Sollus é composta por 2300 funcionários apresentando um 54 

número baixo de ações trabalhistas e grande parte julgada improcedente. Agradeceu a 55 

oportunidade e se colocou a disposição para esclarecimentos.  56 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

2) Apresentação do Instituto Acqua: 58 

Sr. Ronaldo Querodia, Coordenador de Projetos do Instituto Acqua, iniciou a apresentação 59 

fazendo uma explanação sobre seu histórico profissional. Em seguida informou que o Instituto 60 

existe há dez anos e teve inicio como organização não governamental focada na área de 61 

planejamento urbano e meio ambiente e há aproximadamente nove anos iniciaram a implantação 62 

de programas na área da saúde. Quanto ao projeto para ser implantado no município de São 63 

Sebastião, salientou que o foco é a reestruturação das 20 equipes de saúde da família com 10 64 

equipes de saúde bucal dentro dos padrões que prevê o Ministério da Saúde. Pretendem 65 

reconstituir ou consolidar essas 20 equipes da saúde da família com as 10 equipes de saúde 66 

bucal. Informou que dentro da cobertura populacional residente de 90 %, tem como objetivos, a 67 

pactuação com a Secretaria da Saúde quanto à avaliação e desempenho dos profissionais e o 68 

processo de capacitação a todos os funcionários independente do vínculo funcional. 69 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 

Sr. Antonio Carlos disponibilizou tempo para esclarecimentos aos Conselheiros e demais 71 

participantes sobre as duas apresentações: 72 

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

1- Conselheira Silvia perguntou ao Sr. Ronaldo, representante do Instituto Acqua quem se 74 

responsabilizará pela contratação de médicos, principalmente nos períodos em que há carência 75 

de profissional no mercado?  76 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77 

1.1- Sr. Ronaldo respondeu que em relação à contratação de profissionais estabelecerão 78 

parâmetros na forma de pagamento do PSF e destacou a possibilidade de tais profissionais 79 

terem oportunidade para assumir plantões médicos. Justificou que esses profissionais não 80 

necessitam ter efetivamente vínculo local para exercício do trabalho, caso bem diferente do 81 

profissional de PSF. Disse que em discussão com Dr. Aldo, Dra Elizabeth e Dra. Mamy, pensam 82 

em criar situações variáveis de salários como tentativa de atrair esses profissionais, objetivando 83 

avançar no conjunto da equipe sem gerar impacto financeiro. Salientou que a variação salarial 84 

deve se estender aos profissionais de Enfermagem também e que a tarefa não será fácil, porém 85 

possível.  86 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87 

1.2- Dr. Aldo lembrou que esse assunto já foi abordado anteriormente em reunião neste 88 

Conselho e que já houve atrativo financeiro, diminuindo o déficit de médicos. Dra. Mamy 89 

complementou dizendo que a questão salarial não está isolada. Há de se considerar a 90 

oportunidade do funcionário completar o ciclo profissional dentro do município, dando condições 91 

para que ele trabalhe em outras unidades de saúde. Destacou a importância de implantação de 92 

ações integradas no Sistema Único de Saúde e disse que diante dessa necessidade justifica-se a 93 

implantação rápida de mudança de modelo de gestão em atendimento a essas dificuldades. 94 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95 

2- Conselheira Lucile apresentou questionamento quanto a possibilidade de uma participação 96 

efetiva e de uma administração voltada às questões técnicas / científicas e apolíticas dentro das 97 

necessidades epidemiológicas do município e se haverá por parte do Instituto Sollus, uma 98 

parceria efetiva com o corpo clínico visando assistência hospitalar de qualidade. Ponderou que a 99 

assistência hospitalar é permanentemente invadida pelas questões migratórias de parentes de 100 

moradores da cidade e eventualmente as migrações de municípios vizinhos, questionando se o 101 

Instituto Sollus quanto à implantação de uma política voltada para o credenciamento de novos 102 

serviços para que eles se tornem referência efetiva regional. 103 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104 

2.1- Sr. Igor do Instituto Sollus, primeiramente parabenizou o município pela ótima atuação em 105 

referência aos serviços realizados em Neurologia. Informou que o assunto já é alvo de discussão 106 

no plano de trabalho da Sollus que constatou que o Hospital realiza vários serviços com 107 

perfeição e ainda não é credenciado. Informou que será uma das primeiras providências a ser 108 

tomada. Participou os presentes que a gestão de forma geral será participativa e que todos serão 109 

ouvidos e respeitados. Informou que, segundo Dr. Aldo, o Corpo Clínico do Hospital fará parte do 110 

Comitê Gestor e estará atuando na tomada de decisões.  111 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112 

2.2- Professor Meireles do Instituto Sollus corroborou o discurso do Sr. Igor e salientou que a 113 

parceira de trabalho terá o envolvimento efetivo de funcionários, médicos, corpo Clínico e 114 

Instituto; que implantarão o sistema de ouvidoria visando à qualidade da saúde e satisfação do 115 

usuário. Solicitou o apoio da classe médica que é de extrema importância para o bom 116 

desenvolvimento dos trabalhos. 117 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------118 

3- Conselheiro Carlos Aymar fez menções honrosas ao Dr. Aldo e Dra. Mamy, disse ser 119 

conhecedor do trabalho e postura deles, mas salientou que, nesse momento, está como 120 

representante dos usuários e como tal não pode deixar de fazer alguns questionamentos a 121 

respeito da atuação dos institutos apresentados ao Conselho. Questionou o Dr. Aldo por não ter 122 

submetido à apreciação deste Conselho o Termo de Parceria com antecedência. Em seguida 123 

comentou seu e-mail enviado ao COMUS, perguntou por que o Conselho não foi consultado ou 124 

ouvido antes da adesão pelos referidos Institutos. Lembrou da participação ativa do Conselho em 125 

processos anteriores discutidos exaustivamente quando pretendiam mudar o sistema que estava 126 

em poder da Prefeitura para uma Organização Social, no caso a Pró Saúde. Salientou que, na 127 

gestão anterior, a participação do Conselho era bastante respeitada e podiam aprovar, 128 

desaprovar e aprovar com ressalvas. Dessa forma, entende que o Conselho é pró ativo e 129 

participativo, não devendo ser suprimido de informações. Informou que pesquisou 130 

exaustivamente pela Internet sobre os Institutos indicados e que nessa pesquisa constatou a 131 

publicação da contratação do Instituto Sollus. Registrou reprovação quanto ao recebimento da 132 

minuta do contrato apenas sete dias antes da reunião deste Conselho. Nessa pesquisa constatou 133 

diversas publicações, com noticias boas e ruins, salientou que a Sollus tem um número volumoso 134 

de intercorrências e que a mesma está procurando estratégia para divulgar a imagem do Instituto 135 

há dois anos. Efetuou vários questionamentos a Sollus, quanto à atuação em Porto Alegre, 136 

Valparaiso, Catanduva e se ainda estão atuando em Poços de Caldas. Salientou que o Conselho 137 

tem que se envolver no registro dessas questões porque a contratação irá acontecer e não tem 138 

Lei Municipal que derrube uma Lei Federal. Comentou que a escolha dos participantes no Comitê 139 

Gestor do Instituto Sollus tem que ser muito bem avaliada. Finalizou despertando a consciência 140 

que a tomada de atitude será por quatro anos e que o Conselho é apenas parte do tripé que 141 
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sustenta a administração do Sistema de Saúde. 142 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143 

3.1- Dr. Aldo argumentou que, caso não haja resultados satisfatórios à população e se houver 144 

necessidade de mudança, o sistema será mudado. Destacou que o foco da mudança de gestão 145 

envolve, principalmente, a participação efetiva da Secretaria da Saúde e Conselho Municipal. 146 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147 

3.2- Sr. Igor esclareceu que a atuação da Sollus se estende a diversos municípios, explicou que 148 

no caso de Catanduva, a parceira foi limitada ao prazo de três meses com prorrogação por mais 149 

três meses, saíram porque o contrato terminou e não porque tiveram problemas. Quanto ao 150 

município de Valparaíso explicou que trabalharam durante três anos e a atuação teve saldo 151 

positivo. O término do contrato se deu devido às questões de ordem política e que quando há 152 

mudança de gestão, há também mudança de interesses. Quanto ao município de Poços de 153 

Caldas, confirmou que o contrato findará no final desse mês e que não continuarão com a 154 

administração por problemas internos da referida prefeitura e a contratação foi realizada na 155 

administração anterior, o que caracteriza mais uma vez questões políticas. Esclareceu que nunca 156 

foram expulsos de nenhum município como foi comentado, rescindiram contratos por motivos 157 

outros que não os desabonam ao exercício da administração. Quanto ao comentário sobre a 158 

demissão de sindicalistas, na prefeitura de Porto Alegre, disse que a informação não procede 159 

porque não houve demissões, explicou que quando assumiram o município, esses sindicalistas já 160 

estavam contratados por uma fundação o que tornou inviável a manutenção das vantagens 161 

trabalhistas adquiridas, pois a parceria da Sollus com a Prefeitura era de um ano e não foi 162 

possível sustentar as mesmas condições de trabalho a esses sindicalistas, daí os surgimento de 163 

rumores a respeito do caso. 164 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 

3.3- Dr. Milton, representante jurídico do departamento do Instituto Sollus, explicou que as 166 

informações colhidas a respeito do município de Porto Alegre correspondem ao ano de 2007, 167 

data início da parceria, momento em que analisam o contratado. Informou que foram aprovados 168 

por unanimidade. Relatou que apresentará documento formal protocolado na Prefeitura de São 169 

Sebastião diante de todos os questionamentos realizados nesta reunião. Quanto às questões 170 

trabalhistas, informou que considerando o número de 2300 funcionários do Instituto, sofreram 171 

pouquíssimas ações trabalhistas e não foram condenados em nenhuma delas. 172 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------173 

4- Sra. Ana Cristina, representante dos usuários, manifestou insatisfação pela participação tardia 174 

ao Conselho na contratação dos Institutos. Disse que o Conselho deveria ter sido consultado.  175 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 

4.1- Dr. Aldo explicou que o prolongamento do processo de discussões no processo de escolha 177 

geraria uma ansiedade e polêmica muito maior do que a formada e que a postura adotada não 178 

teve a intenção de desrespeitar o Conselho. 179 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 

4.2- Dra. Mamy argumentou que até poderiam ter estendido o prazo para discussão sobre o 181 

assunto, mas o tempo foi primordial para o encerramento com o antigo modelo gestor, bem como 182 

o desgaste na relação da Secretaria e a contratada Pró Saúde. Explicou que tecnicamente é 183 

muito delicado não saber o que acontece dentro do hospital e unidade de pronto atendimento. 184 

Salientou que a decisão de mudança esteve focada na necessidade de mudança no modelo de 185 

gestão e não no questionamento da competência da qualidade do serviço realizado pela Pró 186 

Saúde. Dra. Mamy assumiu a responsabilidade, juntamente com o Secretário de Saúde como 187 

participantes das análises técnicas para a contratação do instituto Sollus. 188 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 

5- Sra. Ana Cristina perguntou quais hospitais e pronto socorro a Sollus gerencia atualmente. 190 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------191 

5.1- Sr. Meireles respondeu que atuam em Lorena e realizam toda a gestão, com exceção da 192 

Santa Casa, atuam no pronto socorro, ambulatório de especialidades e doze PSFs, em 193 

Tremembé atuam no Pronto Atendimento e PSFs. Informou que em relação ao gerenciamento a 194 

hospitais, trazem uma bagagem individual de cada profissional do Instituto Sollus. Argumentou 195 

que o fato de não terem atuado em ambiente hospitalar não caracteriza a falta de competência 196 

para gerenciá-lo. Dr. Aldo informou que terão respaldo de toda equipe de funcionários. 197 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------198 

5.2- Sr. Nairo, representante do Instituto Sollus complementou que a empresa tem potencial e 199 

pessoal capacitado para administrar com eficiência e não são inexperientes e nem irresponsáveis 200 

para assumir a administração do sistema de saúde. Reforçou que a administração será baseada 201 

na co-gestão, isto é trabalharão em parceria, não serão ditadores e sim administradores / 202 

facilitadores do bom desenvolvimento dos trabalhos, almejando o bem estar e satisfação da 203 

população.  204 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205 

6- Sra. Célia Pinto disse ao Secretário que sempre estiveram sentados à sua mesa para 206 

resolução de questões voltadas ao bem estar da população e sempre saíram satisfeitos. Em 207 

seguida, manifestou repúdio à decisão da apresentação dos Institutos ao Conselho em sete dias, 208 

deixando claro que mesmo assim, o secretário poderá contar com o apoio do Conselho. Quanto 209 

aos Institutos sofrerão toda fiscalização possível.   210 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211 

6.1- Dr. Aldo explicou que a necessidade de mudança foi muito mais ampla que a preocupação 212 

de participação do processo de escolha dos Institutos. Informou que nesse sistema de parceria 213 

atuarão como fiscalizadores e participantes ativos em toda tomada de decisão. Destacou a 214 

complexidade da cidade e a ótima qualificação do Corpo Clínico de São Sebastião, disse que são 215 

altamente resolutivos. 216 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 217 

7- Sr. Antonio Carlos solicitou aos Institutos para que informassem como se dá a desqualificação 218 

das OSCIPS? 219 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220 

7.1- Sr. Ronaldo explicou que o Ministério da Justiça faz recadastramento anual e nesse 221 

processo pode haver a desqualificação. Pode acontecer, também, por improbidade fiscal. Citou 222 

regras contidas na Lei 9790/99 e decreto 3100/99 que citam relevâncias quanto ao termo de 223 

parcerias. 224 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 225 

7.2- Sr. Igor complementou que a desqualificação também acontece quando as OSCIPs não 226 

atendem aos requisitos básicos. Disse que, a Sollus, possui pacto com a ONU e na 227 

eventualidade de qualquer deslize, estarão desqualificados. 228 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 229 

8- Sr. André Leandro, representante do CACEM, fez um breve relato da gestão anterior, recordou 230 

como foram recebidos pela contratada anterior, disse que “eles chegaram e nós fomos 231 

recebidos”. Segundo a contratada, a saúde era tratada como um negócio. Citou alguns exemplos 232 

ruins que constatou na gestão da antiga contratada e por último solicitou respeito aos 233 

funcionários envolvidos nesse modelo de gestão. 234 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235 
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8.1- Sr. Meireles informou que o sistema de trabalho será de co-gestão e não ditatorial. Disse 236 

que dentro de um sistema integrado com o PSF, definirão estruturas de trabalho na tentativa de 237 

facilitar às equipes um bom desenvolvimento de trabalho. Salientou que o interesse do Instituto 238 

não é o lucro e disse que visam à qualidade no atendimento e esse é o cartão de visita da Sollus. 239 

Salientou que estarão em parceira com o PSF para facilitar e proporcionar agilidade no 240 

atendimento à população. 241 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  242 

8.2 - Dr. Aldo reforçou que o sistema de parceira proporcionará maior integração entre os 243 

serviços e que todos os funcionários serão ouvidos e suas considerações respeitadas. 244 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245 

9 - Conselheira Rita solicitou maiores esclarecimentos quanto à formação do Comitê Gestor. 246 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 247 

9.1- Dr. Milton, representante jurídico da Sollus explicou que serão formados dois Comitês, um 248 

será composto pelos indicados pela Secretaria da Saúde e Instituto e o outro atuará como 249 

fiscalizador do primeiro. 250 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 251 

10 - Dr. Paulo Jorge, funcionário da Prefeitura de São Sebastião e do Hospital, falou como 252 

usuário e profissional da saúde. Comentou que a gestão anterior desassistiu a saúde bucal. As 253 

unidades dos PSFs foram desassistidas de profissionais. Em relação ao Hospital e Pronto 254 

Socorro, referiu que a única mudança ocorrida foi por parte dos funcionários que tiveram que se 255 

empenhar muito para suprir a lacuna deixada pela contratada. Relatou que nunca foram ouvidos 256 

e que não houve mudança realizada pela Pró-Saúde. Disse que algumas mudanças 257 

aconteceram por meio de arrecadação financeira dos próprios funcionários. Desaprovou a atual 258 

condição da sala de observação do Pronto Socorro Central, conservação de equipamentos 259 

utilizados no atendimento de emergência. Explicou que alguns equipamentos importantíssimos 260 

utilizados na situação de emergência como o monitor, caixas cirúrgicas, respirador e outros, são 261 

obsoletos e não atendem as necessidades com eficácia. Falou que o número de leitos que era de 262 

100 leitos para 40 mil habitantes foi reduzido para 80 leitos e número de habitantes aumentou 263 

para 80 mil habitantes. Desabafou que sofre momentos de ansiedade antes da realização de 264 

procedimentos cirúrgicos, pois sabe que as condições são precárias e isso envolve vidas. Disse 265 

que a única mudança dentro do Hospital foi a pintura e nada mais além disso. Justificou a 266 

ansiedade de mudança no modelo de gestão pelo Secretário devido às dificuldades elencadas. 267 

Solicitou a confiança de todos e voto de confiança ao Secretário da Saúde. Finalizando propôs 268 

reestruturação na aquisição de materiais e equipamentos hospitalares. 269 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270 

10.1- Sr. Igor lembrou que na gestão do modelo anterior, o valor era repassado a empresa e 271 

gasto a “bel prazer” e o instrumento de contratação era o contrato de gestão. Atualmente, no 272 

novo modelo, o recurso destinado será discutido com o Conselho Gestor, no qual o Secretário 273 

estará participando das decisões. 274 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 275 

11- Sra. Dircéia também manifestou repúdio pela não participação dos Termos de Parceiras com 276 

os Institutos e disse que “foram postos de lado”. Perguntou o que farão para resolver o problema 277 

da falta de médicos nas unidades de saúde. 278 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 279 

11.1- Dr. Aldo informou que essa situação já foi parcialmente resolvida, antes o déficit era de seis 280 

profissionais e atualmente resulta um déficit de um profissional. 281 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 282 
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12- Sra. Silvia solicitou que se faça a interseção entre Pronto Socorro e PSFs e questionou como 283 

ficará a situação dos ACSs. 284 

 285 

12.1- Dr. Aldo argumentou que a integração tem que se estender em toda a rede pública,   286 

salientou que o trabalho esperado é esse, referência e contrarreferência. Quanto à questão dos 287 

ACSs, explicou que foi uma situação gerada na administração anterior e que dentro do possível 288 

será resolvida.  289 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 290 

12.2- Sr. Antonio Carlos explicou que mesmo que o Secretário desejasse contratar os ACSs, não 291 

poderia, considerando a Emenda Constitucional 51 e Lei Federal 11.350 de 06 de outubro de 292 

2006. A partir da sua promulgação, fica vedada à administração pública a proceder a contratação 293 

terceirizada dessa categoria funcional, razão pela qual os agentes anteriores não poderão ser 294 

readmitidos pelo novo Termo de Parceria que passará a vigorar em setembro de 2009. Assim, 295 

nesse momento, a única forma legal de contratação dos ACS é através da admissão dos agentes 296 

aprovados no último concurso público, de iniciativa da administração anterior. 297 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 298 

12.3- Conselheira Eulália questionou como ficará a situação dos demais funcionários que estão 299 

de aviso prévio. 300 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 301 

12.4- Dr. Aldo respondeu que a passagem dos funcionários para o Instituto Sollus será 302 

automática. 303 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 304 

Após esclarecimentos e não havendo mais dúvidas, Sr. Presidente colocou em votação as 305 

apresentações realizadas pelos Institutos Sollus e Acqua, aprovado por unanimidade. 306 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 307 

3) Eleição de membros para a formação da Comissão de Organização para as Pré 308 

Conferências Municipais de Saúde: 309 

Iniciada a eleição, foram indicados os seguintes candidatos: Sr. Carlos Aymar, Sr. Ubirajara, Sra. 310 

Rita de Cássia e Sra. Maria Aparecida, aprovados por unanimidade. 311 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 312 

4) Assuntos Gerais: Agendada reunião extraordinária para apresentação da Prestação de 313 

Contas para o dia o dia 28-07-09, às 16 horas. 314 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 315 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 316 

presentes. 317 

Ata lavrada por:                      Silvia Galhardo Basynski , 1ª secretária.  318 

São Sebastião, 14 de julho de 2009. 319 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 320 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  321 

Aldo Pedro Conelian Junior  Rita de Cássia do N. Simioni  
Daniel Bastos de Araújo Lima Neto  Elaine Cristina de Aguiar  
Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Maria Aparecida P. Piedade  
Lidiomar Conelian de Oliveira  Jefferson Klinke  
Marinézio Gomes  Ana Maria dos Santos  
Solange Cristina Cordeiro Toledo  Zenaide Momolo Vidal  
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Sandra Mara Peres P. dos Santos  Lucile Ester Bishop  
Ubirajara Nascimento  Luiz Roberto dos Santos  
Isilda Aparecida Giudice  Silvia Galhardo Basynski  
Carlos Cipullo Aymar  Dircéia Arruda de Oliveira  
Eulália Lara de Oliveira  Márcia de Souza Guimarães  
Mônico Santos Silva  Nancy Dias dos Santos  
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