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ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 15 de setembro de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

____________________________________________________________________________ 4 

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

A) E-mails Enviados: Ao CNS e para DRX – XVII – Taubaté; E-mails recebidos: Sr. Mônico – 6 

ADEF; Ausência de justificativa: Conselheiro Antonio Carlos; Ofícios recebidos: nº 006/2009 7 

– CES; nº 21/2009 – Face Norte; nº 687/2009 – Secretaria do Estado; nº 39/2009 – Intervenção; 8 

Solicitações da CGU de Boiçucanga; Resolução: nº 08/2009 – Aprovação do SAMU, UPA e SE; 9 

Nº 09/2009 – Aprovação da proposta de mudança no modelo de gestão, Nº 10/2009 – 10 

apresentação dos Institutos: Sollus e Acqua; Nº 11/2009 – aprovação da Comissão Organizadora 11 

da 4ª Conferência Municipal de Saúde; Ofícios Enviados: Nº 033/2009 – para Face Norte; Nº 12 

034/2009 – para Prefeito Sr. Ernane B. Pimazzi; Nº 035/2009 – para Província Imaculada 13 

Conceição; Nº 036/2009 – para Igreja Matriz de São Sebastião; Nº 037/2009 – para FASS; Nº 14 

038/2009 – para Secretário da Saúde; Nº 039/2009 – para prefeito Ernane B. Primazzi; Nº 15 

040/2009 – para DRS XVII – Taubaté; Outros documentos: 16 

______________________________________________________________________________ 17 

B) Ata 131ª ordinária e 82ª extraordinária do COMUS, aprovadas por unanimidade. 18 

______________________________________________________________________________ 19 

Iniciada a reunião Sr. Antonio Carlos comentou o não envio da minuta de decreto da composição 20 

COMUS ao prefeito, explicou que decidiu colocar em aprovação da Plenária a indicação da Sra. 21 

Ana Cristina como representante da Federação Face Norte, explicou que tal indicação teve 22 

questionamentos pelo fato de residir em um local e assumir representação de outro. Sra. Ana 23 

Cristina considerou alguns aspectos pertinentes a sua opção de representar a referida 24 

Federação, enumerou-o da seguinte forma: 1º não vê obrigatoriedade de residir no mesmo bairro 25 

onde a sua Associação está sediada, 2º a Federação Face Norte estava com pouca 26 

representatividade e 3º ela participa ativamente em todas as unidades de saúde do município. 27 

Diz-se preparada para representar qualquer região desde que tenha a aprovação do Conselho. 28 

Sra. Célia Pinto, presidente da entidade, explicou que a Federação Face Norte está aberta para 29 

aceitar a participação de representantes, desde que seja para construção de uma São Sebastião 30 

melhor, independente de raça, credo, partido político ou qualquer outra denominação, salientou a 31 

importância do trabalho voluntário e a dificuldade de encontrar pessoas que se disponibilizam 32 

para exercício deste trabalho, por isso exaltou o empenho da Sra. Ana Cristina que ao seu ver 33 

deve ser muito valorizado. Sra. Dircéia também elogiou o trabalho da Sra. Ana Cristina 34 

independente do bairro onde ela reside. Diante de tais argumentos, foi colocada em votação e a 35 

plenária aprovou por unanimidade a indicação da Sra. Ana Cristina para a composição do 36 

Conselho representando a Federação Face Norte. Em seguida, Sr. Antonio passou para a ordem 37 

do dia. 38 
__________________________________________________________________ ____________________________ 39 

Ordem em do dia: 40 

1- Apresentação da proposta final da revisão da Lei e Regimento Interno; 41 

2- Apresentação do andamento dos trabalhos referentes à organização da Conferência 42 

Municipal de Saúde; 43 

3- Votação de membros para representar o município na Conferência Estadual de 44 

Saúde Ambiental; 45 

4- Assuntos gerais. 46 

______________________________________________________________________________  47 
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1) Apresentação da proposta final da revisão da Lei e Regimento Interno: 48 

1.1 - Sr. Carlos Aymar explicou que todo trabalho apresentado até o momento está na condição 49 

de proposta e em seguida discorreu sobre a leitura da minuta da nova proposta da Lei. No 50 

capitulo III, artigo 3º, que trata da Composição do COMUS, informou que nessa revisão o 51 

Conselho tem como proposta reduzir o número de membros de 28 para 22 membros, dos quais, 52 

05 indicados pelo governo, 01 para os prestadores de serviço, 05 pelos profissionais da área de 53 

saúde, 11 pelos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, obedecendo a seguinte divisão: 1- 54 

Dos órgãos do governo: a-) 02 representantes da Secretaria Municipal Saúde, b-) 01 da 55 

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano – SETRADH, c-) 01 da Secretaria 56 

Municipal de Educação, d-) 01 da Secretaria de Esporte; 2- Dos Prestadores de Serviço de 57 

Saúde: a-) 01 representante de entidades prestadoras de serviços privados, conveniados ou sem 58 

fins lucrativos. 3- Dos Órgãos e Entidades dos Trabalhadores de Saúde: a-) 01 representante 59 

do Comitê de Mortalidade Infantil do Município de São Sebastião; b-) 01 representante dos 60 

profissionais de saúde os Conselhos Gestores de Unidades de Saúde; c-) 01 representante das 61 

entidades sindicais sediadas e atuantes no município; 01 representante de entidades de 62 

profissionais liberais da área de saúde sediadas e atuantes no município d-) 01 representante do 63 

Corpo Clínico do Hospital de Clínicas de São Sebastião. 4- Dos Representantes dos Usuários 64 

do SUS – Sistema Único de Saúde: a-) 11 representantes de entidades e associações 65 

comunitárias organizadas, considerando-se a localização das sedes das mesmas de forma a 66 

atender a seguinte distribuição geográfica: 04 representantes da região central, 03 67 

representantes da região norte e 04 representantes da região sul do município. Lembrou que há 68 

algumas reuniões atrás, algumas alterações já foram referendadas e esta é uma delas. Explicou 69 

que foram considerados princípios da territorialidade e representatividade populacional. Foram 70 

levantados dados estatísticos do IBGE do PSF e do PACS municipal que mostrou que menos de 71 

40 % da população reside na Costa Sul, 16% reside na Costa Norte e mais de 44% no Centro. 72 

Em seguida, iniciaram-se os questionamentos. Sr. Carlos propôs que todos elencassem 73 

emendas e ao final discutissem-nas. 74 

______________________________________________________________________________ 75 

1.2 - Sr. Ubirajara comentou que se for considerado o que versa no artigo 1º, parágrafo 1º que 76 

determina 50% para entidades usuários, 25% entidade de trabalhadores de saúde e 25 % para 77 

entidades do governo e prestadores de serviços conveniados ou sem fins lucrativos, observa-se 78 

que os 25% que diz respeito aos prestadores de serviços de saúde e o próprio governo já somam 79 

6 membros o que diminui o número de representantes para a entidade de trabalhadores de 80 

saúde que ficará com 5 membros, o que, no seu entender, fere a paridade. Considerou que uma 81 

única vaga para entidade de prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins 82 

lucrativos é pouca, explicou que a Irmandade é a mais antiga prestadora de serviços de saúde, 83 

se houver disputa pela cadeira dentro do Conselho, com certeza ela ocupará a vaga, fazendo 84 

com que qualquer outra entidade candidata não tenha chance de participar. Por último, sugeriu 85 

que a proposta de 22 membros passasse para 24 membros, e que nessa proposta aumentasse o 86 

número de vagas para o segmento prestadores de serviços de saúde.  87 

______________________________________________________________________________ 88 

1.3 - Sra. Rita aproveitou o momento e explicou sobre a despersonalização, disse que quando a 89 

entidade é colocada em eleição, apresenta um titular e um suplente, na existência de outras 90 

entidades concorrendo a mesma vaga, a mais votada ocupará a titularidade e a 2ª ocupará a 91 

suplência. Disse que a titularidade e suplência podem ser representadas por entidades 92 

diferentes. Salientou que essa observação poderá constar no Regimento Interno. Em seguida, 93 

considerou que se houver aumento no número de membros, passando para 24, conforme 94 
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sugeriu o Conselheiro Ubirajara, o aumento dessas duas vagas seria destinado para os 95 

representantes de entidades prestadoras de serviços de saúde, necessitando de definição para 96 

dirimir o destino da vaga para o segmento usuários considerando a região de maior porte, 97 

segundo SIAB atual.  98 

1.4 – Sr. Antonio Carlos colocou a proposta do aumento do número de membros 22 para 24. 99 

Proposta aprovada por unanimidade. 100 

______________________________________________________________________________ 101 

1.5 – Sra. Célia perguntou se a região central é considerada desde a praia das Cigarras até o 102 

Topo Varadouro? 103 

_____________________________________________________________________________ 104 

1.5.1 – Sr. Carlos respondeu que a região central compreende da praia das Cigarras até o bairro 105 

de Barequeçaba.   106 

_____________________________________________________________________________ 107 

1.6 - Dando continuidade, questionada a possibilidade de participação de um mesmo 108 

representante ser indicado por mais de uma entidade. 109 

_____________________________________________________________________________ 110 

1.6.1 – Sra. Rita manifestou repúdio pela proposta apresentada e justificou ser inadmissível tal 111 

postura, considerando o critério de representatividade.  112 

______________________________________________________________________________ 113 

1.6.2 – Sr. Carlos propôs a inserção de um adendo, constando o seguinte texto: “A entidade ao 114 

ser eleita para uma das vagas, de uma região da cidade, não poderá eleger representante para 115 

outra região. 116 

______________________________________________________________________________ 117 

1.6.3 – Sra. Ana Cristina e Sra. Dircéia são a favor de que se conste no texto sobre a área de 118 

abrangência para participação dos representantes. 119 

______________________________________________________________________________ 120 

1.6.4 – Sr. Antonio exemplificou que se a área de abrangência da entidade abarcar todas as 121 

regiões do município, a entidade não poderá ocupar mais de uma cadeira, alegando a 122 

abrangência da sua representatividade. Nesse caso, terá que optar por uma cadeira apenas. 123 

______________________________________________________________________________ 124 

1.7- Sr. Antonio Carlos constatou que alguns conselheiros abandonaram a reunião antes do 125 

encerramento oficial, acarretando prejuízo no desenvolvimento dos trabalhos e na aprovação das 126 

alterações propostas. Sugeriu marcar uma reunião extraordinária para discussão da revisão da 127 

Lei e Regimento Interno. Sugestão colocada em votação, aprovada por unanimidade. A reunião 128 

Extraordinária ficou agendada para o dia 21/09/09, às 15h. 129 

 130 

2)Apresentação do andamento dos trabalhos referentes à organização da Conferência 131 

Estadual do Meio Ambiente:  132 

A apresentação não foi realizada por falta de tempo hábil e quorum. 133 

____________________________________________________________________________ 134 

3) Votação de membros para representar o município na Conferência Estadual do Meio 135 

Ambiente:  136 

Considerando a inadequação das datas das Conferências Municipal de São Sebastião e 137 

Estadual e considerando que os representantes indicados não teriam direito a voto, somente a 138 

voz. Foi sugerido pelo presidente do Conselho que os interessados se manifestassem por e-mail 139 

ou telefone, no prazo de uma semana, para que medidas relacionadas ao transporte, 140 

alimentação e outros fossem providenciadas. 141 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata ord 132ª 15-09-09 – Pág. 4 de 4. 

____________________________________________________________________________ 142 

4) Assuntos Gerais:  143 

4.1 - Sr. André, representante do CACEM, informou que de todos os projetos apresentados a 144 

DRS XVII de Taubaté, só os municípios de São Sebastião e Cruzeiro não voltaram com 145 

ressalvas, foram direto para aprovação. A reunião para aprovação final dos projetos na DRS de 146 

Taubaté será dia 17 de setembro de 2009 e temos grande chance de nosso projeto ser aprovado 147 

totalmente. 148 

_____________________________________________________________________________ 149 

4.2 - Sra. Cidinha comentou que a apresentação do Projeto SAMU, pelo Sr. André a DRS de 150 

Taubaté foi muito elogiada, bem como sua competência técnica. 151 

______________________________________________________________________________ 152 

4.3 - Sr. Antonio Carlos parabenizou o Sr. André pelo trabalho apresentado. 153 

______________________________________________________________________________ 154 

4.4 - Sr. André comentou o e-mail enviado para o Conselho pelo Sr. Mônico e a reclamação para 155 

a rádio morada sobre o atendimento de uma senhora na UBS da Enseada. Explicou que houve 156 

mal entendido no decorrer dos fatos por parte do solicitante. Informou que por volta das 03:00 157 

horas da manhã (não especificando o dia) bateram a porta solicitando socorro. Informou que a 158 

unidade de Saúde da Enseada não conta com funcionário no cargo de vigia noturno e que num 159 

primeiro momento o motorista foi até a porta para verificar quem estava batendo. Nesse 160 

momento o solicitante corre para a porta dos fundos, provocando um desencontro que se repetiu 161 

mais de uma vez, motivo pelo qual o solicitante pensou que houve displicência no atendimento. 162 

Complementou dizendo que o atendimento dispensado a vitima, foi o mais adequado possível, 163 

mas infelizmente a vitima veio a falecer. Salientou que o reclamante não é a mesma pessoa que 164 

estava no local dos fatos. Manifestou solidariedade à família e frizou que a vitima foi prontamente 165 

atendida. Concluiu que pode ter havido confusão entre a observação do motorista, antes de abrir 166 

a porta da unidade com displicência. Por último salientou que o motorista tem 17 anos de 167 

prefeitura, trabalhando na mesma ambulância e não constava nenhuma reclamação sobre o 168 

referido funcionário até então. 169 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 170 

presentes. 171 

Ata lavrada por:                      Zenaide Momolo Vidal, 2ª secretária.  172 

São Sebastião, 15 de setembro de 2009. 173 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 174 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  175 

Antonio Carlos N. P. Nisoli  Luiz Roberto dos Santos  

Marinézio Gomes  Carlos Cipullo Aymar  

Sandra Mara Peres P.dos Santos  Eulália Lara de Oliveira  

Ubirajara Nascimento  Dircéia Arruda de Oliveira  

Isilda Aparecida R. Giudice  Viviane Moura Snodgrass  

Rita de Cássia do N. Simioni  Márcia de Souza Guimarães  

Maria Aparecida P. Piedade  Acácio Valdemiro da Luz  

Zenaide Momolo Vidal  Mônico Santos Silva  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 176 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 177 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 178 


