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ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de novembro de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

____________________________________________________________________________ 4 

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

A) E-mails enviados: ao Sr. Luiz Roberto – Federação Face Norte, ao Sr. Igor – Sollus, oito e-6 

mails enviados a composição do COMUSSS no dia 20/10/09; E-mails Recebidos: do Sr. Luiz 7 

Roberto – Face Norte, quatro e-mails do Sr. Marcolino – Coordenador dos Conselhos da região 8 

do Vale do Paraíba, da Federação Face Norte, do professor Hipólito, da Sra. Rita de Cássia - 9 

CMAS, três e-mails do Sr. Eric Behs – Sollus, dois e-mails do Dr. Capitani, três e-mails da Sra. 10 

Silvia Galhardo – face Norte, do Sr. Mônico - ADEF, do Sr. Ubirajara, da Sra. Márcia – Federação 11 

Costa Atlântica; Ofícios Enviados: nº 49/2009 – ECOVIAS, nº 050/2009 – Instituto Sollus, nº 12 

051/2009 – PMSS, nº 052/2009 – PMSS, nº 053/2009 – CGU de Boiçucanga, nº 054/2009 – 13 

SINDSERV, nº 055/2009 – SESAU; Ofícios Recebidos: nº 587/2009 – SINDSERV, nº 489/2009 14 

– SESAU, nº 490/2009 – SESAU; Decretos: nº 1990/2009 – Alteração da Lei 1828/2006; 15 

Resolução: nº 13/2009 – Prestação de Contas do 3º Trimestre/2009, nº 14/2009 – TA (recursos 16 

recebidos do Estado para aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico), nº 15/2009 – 17 

Projeto de Habilitação em Saúde Bucal para captação de recursos junto ao Ministério da Saúde, 18 

nº 16/2009 – 1º Termo Aditivo ao Termo de Parceria firmado com a PMSS. 19 

______________________________________________________________________________ 20 

B) Ata 133ª ordinária, 85ª extraordinária, aprovadas por unanimidade. 21 

______________________________________________________________________________ 22 

Ordem do Dia: 23 

1- Esclarecimentos sobre processo eleitoral da composição do COMUS; 24 

2- Assuntos Gerais. 25 

______________________________________________________________________________ 26 

Sr. Antonio comentou a decisão em plenária anterior sobre enviar por e-mail as atas para leitura 27 

e manifestação do Conselho. Disse que as observações e manifestações efetuadas poderão ser 28 

feitas e devolvidas ao Conselho em tempo hábil para correções/alterações. Informou que os 29 

Conselheiros terão as alternativas de efetuar a leitura na sede do Conselho ou retirar cópia da 30 

mesma se preferirem. 31 

______________________________________________________________________________ 32 

Sr. Carlos Aymar solicitou a palavra e informou que tem cinco intervenções a serem feitas. Em 33 

relação à leitura das atas, informou que não enviou manifestação por falta de tempo hábil, 34 

recebeu as referidas atas no dia anterior. Considerou que a Sra. Ana está à disposição do 35 

COMUS dois dias da semana e desenvolve tarefas que não competem a ela, competem a 36 

terceiros que não o fazem e preferiu não citar nomes. Em seguida, disse que a situação na 37 

Secretaria da Saúde, no aspecto de funcionamento, anda meio “embolada”. Desculpou-se com a 38 

Sra. Ana Maria por ter dito que ela tem obrigação de fazer as atas e foi designada para tal. 39 

Sugeriu a implantação de arquivo virtual de fácil acesso às gravações das reuniões do Conselho 40 

e reuniões com menos intervenções possíveis, prazo de duração estipulado e extrapolado tal 41 

prazo, encaminhar assuntos para reunião extraordinária. Propôs menos intervenções dos 42 

conselheiros. Em relação  à ata da última reunião ordinária referente aprovação da prestação de 43 

contas do 3º trimestre/2009, disse que fez duas ressalvas e observou que elas não constam da 44 

referida ata. Lembrou que quando a Sra. Célia perguntou quanto dos R$ 18.000.000,00 tinham 45 

sido examinados, considerando a sobrecarga de trabalho da secretaria. Ele respondeu que 40%. 46 

E que isso constava da ata. Alegou ainda que, não consta o comentário do Sr. André que as 47 
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listas dariam parâmetros para analisar os 60% restantes da prestação. Citou o valor da listagem 48 

recebida hoje referente ao mês de agosto/2009. Salientou que só pode analisar os valores de 49 

pagamentos apresentados diante da documentação em mãos e isso não aconteceu. Solicitou 50 

que seu relato seja informado nesta ata como ressalva, disse que não há necessidade de retificar 51 

a ata anterior. Justificou que a referida ressalva tem o objetivo de ilustrar sua observação em três 52 

processos licitatórios. Disse que dois deles se referiam ao fornecimento de material cirúrgico e 53 

odontológico, sendo que uma mesma empresa ficou com 93% dos dois pregões. Em seguida, 54 

salientou que não disse que houve má fé, falou que expôs algo que constatou ao analisar os 55 

processos. Destacou que tudo estava dentro da legalidade nos trâmites do processo, mas a 56 

impressão foi contrária considerando o fato de uma empresa concorrer com um preço e depois 57 

apresentar outro que a desclassifica. Disse que em sua análise da prestação de contas não tem 58 

a intenção de acusar ninguém, mas também não tem como garantir que a prestação está correta, 59 

disse que pode estar e parecer que não está. Elencou alguns pontos negativos que contribuem 60 

para o surgimento dessas dúvidas. Atualmente, não existe representante da SEFAZ para 61 

acompanhar as prestações de contas, as reuniões da Comissão de Finanças não estão efetivas. 62 

______________________________________________________________________________ 63 

Sr. Elias, chefe da Divisão de Odontologia, disse ter ciência do informado pelo Sr. Carlos porque 64 

participou do último pregão e em sua participação, constatou que se houver uma mudança no 65 

enunciado durante a apresentação do produto, muda todo sistema, causando a substituição do 66 

produto solicitado. Informou que o 2º pregão aconteceu justamente devido aos problemas citados 67 

no 1º pregão. 68 

___________________________________________________________________________ 69 

Sr. Carlos Aymar agradeceu o esclarecimento do Sr. Elias. Dando continuidade, justificou sua 70 

saída mais cedo na reunião anterior e fez comentários a respeito do Instituto Sollus. Disse que o 71 

Conselho não cobrou da Sollus respostas aos questionamentos efetuados quando de sua 72 

apresentação inicial ao COMUS. Salientou que a Sollus tenta mostrar que administra outros 73 

hospitais, quando na verdade só administra o Hospital de São Sebastião. Constatou que o 74 

Instituto Acqua, apesar de não ter intercorrências também não apresentou nada do gênero. 75 

Propôs elaborar requerimento por escrito para que a Sollus se posicione detalhadamente sobre 76 

os aspectos citados. 77 

______________________________________________________________________________ 78 

Sra. Célia Pinto propôs a marcação de reunião exclusiva com o Secretário da Saúde para tratar 79 

de assuntos ligados ao Instituto Sollus, evitando-se o desvio da pauta do dia. 80 

______________________________________________________________________________ 81 

Dr. Aldo se mostrou totalmente acessível para recebê-los e colaborar com todos os 82 

esclarecimentos efetuados. 83 

____________________________________________________________________________ 84 

Sr. Antonio afirmou que será marcada uma reunião com o Conselho e Secretário da Saúde para 85 

discussões no âmbito da administração do Instituto Sollus, após a eleição do Conselho. 86 

______________________________________________________________________________ 87 

Sra. Silvia Galhardo solicitou a palavra e teceu elogios ao trabalho da Sra. Ana Maria na 88 

elaboração das atas. 89 

____________________________________________________________________________ 90 

1- Esclarecimentos sobre processo eleitoral da composição do COMUS: 91 

Sr. Antonio Carlos deu inicio aos trabalhos referentes ao processo eleitoral e disponibilizou o 92 

momento para as discussões: 93 

______________________________________________________________________________ 94 
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Sr. Carlos Aymar iniciou sua fala lembrando-se do discurso do Dr. Antonio em última reunião 95 

quando disse que acumulava funções como assessor jurídico, ora como presidente do Conselho. 96 

Citou como 1ª impressão das eleições, o não cumprimento do prazo estipulado para confecção 97 

da minuta da lei, prazo decidido em plenária do COMUS em maio/2009. Disse que houve falhas 98 

de planejamento do próprio Conselho, da Comissão Organizadora da Revisão da Lei e da 99 

Secretaria da Saúde, posturas que prejudicaram o processo eleitoral do COMUS. Quanto à 100 

Conferência, elencou a seguinte falha, disse que os palestrantes fugiram do tema proposto. 101 

________________________________________________________________________ 102 

Sr. Antonio Carlos respondeu que as falhas citadas estão contidas em seu trabalho acumulado 103 

no referido período, em seguida apresentou o volume de documentos que ficaram parados em 104 

função da dedicação aos trabalhos do Conselho, Pré Conferências e Conferência. Falou que as 105 

falhas também estão contidas na hipocrisia existente dentro do Conselho, começando pela 106 

elaboração das atas que são executadas pela Ana Maria e levam o nome de Silvia Galhardo. 107 

Admitiu que houve falhas, mas o Conselho não atuou em sua plenitude, poucos se evolveram e 108 

participaram de toda a jornada de trabalho. Destacou a ausência dos Conselheiros às Pré 109 

Conferências e Conferência. Disse que, além dele, outras pessoas também acumularam 110 

atribuições, citou como exemplos o nome do Sr. Carlos Aymar e da Sra. Rita de Cássia. Disse 111 

que a falta de envolvimento da maioria dos conselheiros gera situação de sobrecarga para 112 

minoria envolvida. Disse que esse não é o momento de apontar ou fazer criticas, o momento é de 113 

se explicar o processo eleitoral, esclarecer dúvidas.   114 

______________________________________________________________________________   115 

Sr. Carlos argumentou que como Conselheiro não pode ter seu direito a voz tolhido. Salientou 116 

que tem o direito de cobrar porque conclui tudo o que se propõe a fazer. Manifestou posição 117 

contrária a pauta do dia, recusa-se a rediscutir o que já foi exaustivamente discutido. 118 

______________________________________________________________________________ 119 

O Sr. Antonio Carlos disse que não se trata de tolher idéias ou opiniões. Essa não é a postura do 120 

presidente do Conselho. A questão é que uma pauta foi proposta a pedido de vários membros do 121 

Conselho, tendo sido enviada em prazo regimental, sem nenhuma manifestação contrária. 122 

Portanto, todo o discurso contrário do Sr. Carlos estava totalmente fora de cogitação naquele 123 

momento, uma vez que desrespeita o pedido dos outros conselheiros, que pediram uma 124 

discussão sobre o procedimento eleitoral do dia da eleição do novo Conselho. Ponderou ainda 125 

que achava essa atitude uma falta de respeito e que qualquer modificação da pauta deveria ser 126 

exposta e votada pela sessão plenária. 127 

______________________________________________________________________________ 128 

Sra. Zenaide manifestou posição de repúdio á divergência dos conselheiros e disse que só 129 

voltará a participar das reuniões quando as pessoas tiverem educação. Em seguida, ausentou-se 130 

do recinto. 131 

______________________________________________________________________________ 132 

Sra. Rita informou que se reuniu diversas vezes com a comissão de Revisão da Lei e o referido 133 

assunto foi discutido diversas vezes. Admitiu que houve atraso no envio da minuta da lei e este 134 

fato culminou na não realização da eleição na data prevista. Considerou que houve erro de todas 135 

as partes, até mesmo da Secretaria da Saúde, quando ficou sabendo da aprovação da lei 136 

somente uma semana depois. Esse fato gerou um grande estresse e demandou trabalhos extras 137 

para toda equipe. Lembrou do seu comentário feito quando da formação da comissão de 138 

organização da conferência, disse que eram as mesmas pessoas que já faziam parte de outras 139 

comissões e isso era inviável. Enfim, concluiu que a lei já foi aprovada e precisa ser citada na 140 

elaboração do regimento interno. Falou que a Secretaria da Saúde precisa se organizar para 141 
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realizar o credenciamento das entidades, providenciar divulgação do evento, ajustando-se a data 142 

prevista no período do dia 16-11 a 03-12-09, conforme decisão em plenária da 4ª conferência 143 

municipal de Saúde. Em relação à Conferência concordou com o Sr. Carlos e enumerou as 144 

seguintes observações: número de palestrantes excessivos com uma prolixidade absurda, 145 

provocando o esvaziamento da Conferência. Disse que o tempo excessivo caracterizou falta de 146 

respeito aos idosos que vieram da Costa Sul e que foram trabalhados e organizados pelo projeto 147 

da SETRADH a pessoa idosa. Salientou que o procedimento inicial da Comissão de Organização 148 

da Conferência foi alterado e enxertado. O tempo de apresentação foi reduzido, ocasionando 149 

queda na qualidade da apresentação, excesso de informação sem objetividade. Destacou 150 

também a ausência dos conselheiros às pré Conferências e Conferência. Por último, disse que 151 

trabalharam muito e que todas essas falhas sirvam de aprendizado e entende que a pauta de 152 

hoje deveria ser para discutir as questões apresentadas na IV Conferência. Disse que concorda 153 

com o S. Carlos que não dá mais para voltar ao quesito eleição, falou que já foi amplamente 154 

discutido. 155 

______________________________________________________________________________ 156 

Sr. Antonio Carlos pontuou algumas questões a respeito do esvaziamento da Conferência citado 157 

pela Sra. Rita. Observou que as pessoas que se retiraram foram os alunos do curso de MBA 158 

levados pelo professor Hipólito. Disse que a grande maioria das pessoas esperadas realmente 159 

não compareceu. Quanto à pauta de hoje, pode até estar errada e não atendeu as necessidades 160 

pessoais do presidente e sim a solicitação de alguns conselheiros que estão apresentando 161 

dúvidas em relação ao processo eleitoral. Quanto à discussão sobre o resultado da Conferência 162 

não estava em pauta, até porque a IV Conferência tinha ocorrido há apenas três dias, não 163 

havendo tempo hábil para realizar um balanço final do evento. E aquele não era o momento para 164 

essas discussões. Manifestou surpresa na opinião manifestada pela Sra. Rita e pelo Sr. Carlos 165 

Aymar considerando que eles integraram a Comissão Organizadora. Além do mais, em nenhum 166 

momento, seja antes, durante ou depois da Conferência, qualquer membro da Comissão 167 

procurou o presidente do Conselho para tecer qualquer comentário, seja positivo ou negativo a 168 

respeito da organização do evento, o que tornam aqueles comentários, antiéticos, naquele 169 

momento. 170 

_____________________________________________________________________________ 171 

Sra. Rita disse ao Sr. Antonio que ele direcionasse suas queixas nomeando-as, disse que está 172 

havendo generalização dos fatos e não acha isso justo.  173 

______________________________________________________________________________174 

Sr, Antonio explicou que não era ele quem estava se queixando de nada. Iniciou a pauta da 175 

reunião para falar das dúvidas dos conselheiros a respeito do procedimento no dia da eleição e 176 

que, ao dar a palavra ao Sr. Carlos, este iniciou um discurso e queixas e apontamentos de 177 

“falhas” tanto do Conselho e da SESAU, totalmente fora da pauta, gerando então as discussões. 178 

O Sr. Carlos havia solicitado a palavra para fazer uma ressalva a respeito de um assunto 179 

discutido na reunião anterior e deu seguimento a diversas reclamações, ocasionando o desvio da 180 

pauta, sem consultar os demais conselheiros. O Sr. Antonio Carlos disse que não tem a intenção 181 

de ofender ninguém e, principalmente, a Sra. Rita. Disse que ela foi uma das pessoas que mais 182 

trabalhou este ano pelo Conselho e pela Conferência, razão pela qual não conseguia entender o 183 

porquê das discussões naquele momento, sem a anuência do conselho, cuja pauta não era 184 

aquela. Alegou ainda que, não entendeu a colocação da Sra. Rita, uma vez que ele não estava 185 

atacando ninguém, muito pelo contrário, estava apenas respondendo que, se haviam erros no 186 

Conselho é porque algumas pessoas trabalhavam pela maioria, principalmente no tocante ás 187 

confecções de atas, elaboração da própria pauta, etc., que deveria ser elaborada pela Comissão 188 
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Executiva, que nunca se reúne, cujo trabalho fica inteiramente nas costas de algumas pessoas 189 

como da Ana Maria e do próprio presidente. Ressaltou que a análise de “falhas e acertos” de um 190 

trabalho deve ser construído coletivamente e requer uma análise minuciosa. A forma como as 191 

coisas estavam sendo colocadas, de surpresa, não seria produtiva, apenas estava magoando as 192 

pessoas que mais trabalharam.  193 

______________________________________________________________________________ 194 

Dr. Aldo agradeceu a todos pelo ótimo trabalho, dedicação e manifestou tristeza ao constatar que 195 

as pessoas que mais se envolveram e trabalharam nas ações desse Conselho, estão divergindo 196 

entre si. 197 

______________________________________________________________________________ 198 

Sra Ana Cristina solicitou aos presentes que explicassem como se daria o processo eleitoral 199 

(quem vota em quem?), disse que se alguém conseguisse explicar, pediria desculpas pela 200 

solicitação da pauta de hoje. Manifestou muitas dúvidas a respeito da eleição. 201 

______________________________________________________________________________ 202 

Sr. Carlos sugeriu a Sra. Ana Cristina que tirasse suas dúvidas com a Presidente de sua 203 

entidade, disse que ela é membro do CONDURB e sabe muito bem como funciona o processo. 204 

Em seguida fez considerações a respeito, explicou que as entidades enviam seus representantes 205 

e no caso de várias indicações do mesmo segmento, a plenária decidirá. 206 

______________________________________________________________________________ 207 

Sra. Célia informou que o CONDURB é um colegiado diferente e não há similaridade com o 208 

Conselho de Saúde, disse que as questões discutidas são muito técnicas e as pessoas que as 209 

compõem têm formação especifica ou conhecimento especifico de trabalho. Informou que já 210 

consultou as suas entidades e não há em principio indicações. Eu estarei indicando a Ana 211 

Cristina e outras pessoas que entendam e tenham o mínimo de noção para estarem aqui no 212 

Conselho. Comentou que desde o inicio achou que essa mudança no processo eleitoral não 213 

daria certo, disse que comentou suas expectativas com Dr. Aldo. Salientou que o risco de não ter 214 

o Conselho seria prejudicial para administração do Dr. Aldo, considerando que é do Conselho 215 

que emanam as decisões das questões relacionadas à saúde. Disse que após uma Conferência 216 

há um grande desgaste das pessoas envolvidas com os trabalhos. Registrou sua manifestação 217 

quanto à pauta, disse que não deveriam ter alterado a pauta do dia. Deveriam ter marcado uma 218 

reunião extraordinária. 219 

______________________________________________________________________________ 220 

Sra. Silvia ponderou que o trabalho dos Conselheiros não se resume apenas a realização das 221 

Conferências e sim no trabalho direto na verificação das necessidades dos usuários. 222 

______________________________________________________________________________ 223 

Dr. Capitani disse que apesar das dificuldades apontadas, registrou seu parecer favorável aos 224 

resultados da Conferência. Considerou que as diretrizes foram amplas, porém foram muito bem 225 

trabalhadas. Comentou a prolixidade da apresentação de alguns palestrantes. A seguir comentou 226 

a realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde, na qual houve uma jornada municipal de 227 

saúde antes da Conferência e cada grupo de profissionais de saúde apresentou a população um 228 

pouco do seu trabalho. Houve uma troca muito significativa e ganho pessoal para os profissionais 229 

muito positivo. Nesta Conferência pôde observar que a população não conhece o seu papel e 230 

não sabe o que tem a sua disposição. Deixou como sugestão para a próxima Conferência 231 

realizar um trabalho prévio com a população antes do evento principal. Finalizando considerou o 232 

evento uma mobilização democrática muito importante. Parabenizou o trabalho do Dr. Antonio e 233 

de todas as pessoas envolvidas no processo para realização da Conferência. Quanto ao envio da 234 

ata por e-mail, respondeu que revisou e enviou parecer favorável. 235 
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______________________________________________________________________________ 236 

Dr. Aldo comentou que mesmo que tenha havido falhas na Conferência tenha, não tira a 237 

legitimidade do evento considerando a participação popular pequena, porém eficaz. 238 

______________________________________________________________________________ 239 

Sra. Silvia considerou que não é fácil conduzir um Conselho Municipal de Saúde, salientou que 240 

envolve muito empenho, responsabilidades e acúmulo de participação em muitas comissões. 241 

Relatou que já esteve neste posto e sabe muito bem as dificuldades apresentadas. Parabenizou 242 

o trabalho do Dr. Antonio e da Sra. Ana Maria. Em seguida, desejou boa sorte ao Secretário da 243 

Saúde e anunciou que esta é a sua última participação às reuniões do Conselho.  244 

______________________________________________________________________________ 245 

Sr. Carlos Aymar considerou o discurso da Sra. Célia e fez complementação a respeito do 246 

CONDURB. Informou que há dois anos quando fizeram a mudança do estatuto, houve 247 

manifestação contrária das entidades ao processo eleitoral. Como esclarecimento, citou a nova 248 

lei, discorreu sobre a participação paritária e considerou que com os 50% dos usuários mais um, 249 

o conselho já existe. Considerou se as entidades não responderem, o problema não é do gestor, 250 

não é do Conselho, o problema será das entidades que não desejam ser representadas. 251 

Finalizando, pediu desculpas ao Sr. Antonio e ressaltou que sempre houve respeito entre eles e 252 

que no ocorrido de hoje a interpretação de seus argumentos foram levados para o campo 253 

pessoal. Destacou que o ápice da pauta de hoje, seria a eleição e isso não aconteceu, por uma 254 

falha da Comissão, disse que era isso que queria dizer. Disse que reconhece o trabalho do Sr. 255 

Antonio, da Ana e de todos e por fim disse que continuará no Conselho. 256 

______________________________________________________________________________ 257 

Sr. Antonio disse que a discussão, objeto da pauta, não era o porquê a eleição não havia 258 

ocorrido e sim qual o procedimento adotado no dia da eleição para a votação! Portanto, a 259 

Comissão deveria apenas responder a essa pergunta para finalizar a reunião daquele dia. 260 

Ninguém estava reclamando do atraso da eleição ou do retorno do Projeto de Lei, portanto, não 261 

entendeu a razão das discussões levantadas, que geraram tanto estresse. 262 

______________________________________________________________________________ 263 

Sra. Dircéia falou que as coisas acontecem e às vezes são inevitáveis. Falou que a Conferência 264 

foi muito boa e se emocionou com a participação dos idosos. Desejou que o Dr. Aldo tenha uma 265 

ótima administração e que o Dr. Antonio continue com seu ótimo trabalho no COMUS. Salientou 266 

que é muito difícil trabalhar para o povo, demanda ouvir diversas opiniões, e isto não é tarefa 267 

fácil. 268 

_____________________________________________________________________________ 269 

Sra. Viviane solicitou ao Sr. Antonio que ele não desanime e não saia do Conselho. Emocionou-270 

se ao lembrar-se da atuação e desempenho na Conferência. Disse que o ser humano é passível 271 

de erros e que nas decisões do Conselho divergimos no desenrolar das discussões, mas no final 272 

temos os mesmos objetivos, o bem comum da população. Exaltou sua dedicação e 273 

profissionalismo, disse que ele faz um ótimo trabalho dentro do Conselho. Comentou os diversos 274 

elogios tecidos pelos participantes da Conferência, referente a participação do Sr. Antonio, 275 

salientou que isso não acontece por acaso, tem razão de ser. 276 

______________________________________________________________________________  277 

Sr. Antonio Carlos agradeceu e falou que em sua vida não espera ouvir somente elogios, críticas 278 

também são bem vindas, mas tudo tem a hora certa. Disse que uma crítica sem proposição não 279 

serve para nada, é vazia. Tudo terminou e agora, as críticas servem para que? 280 

______________________________________________________________________________ 281 

Sra. Ana Maria solicitou a palavra e disse que entende perfeitamente o descontentamento do Sr. 282 
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Antonio com os comentários efetuados, disse que trabalha diariamente com ele e sabe de suas 283 

pretensões e compromisso com as ações do Conselho. Ressaltou seu empenho, dedicação e 284 

envolvimento em todo o processo de trabalho. Aceitou as desculpas do Sr. Carlos e disse 285 

acreditar em suas argumentações quando disse que não teve a intenção de ofender a ninguém e 286 

sim relatar as falhas que observou durante o processo de revisão da lei até a realização da 287 

Conferência. Considerou que o momento não foi oportuno, lembrou que acabamos de concluir a 288 

realização da Conferência e as pessoas envolvidas estão cansadas e com nível de estresse 289 

elevado. Quanto à elaboração das atas explicou que elas se tornam longas devido às pautas 290 

extensas, fuga constante do tema e participações e intervenções redundantes. Lembrou que há 291 

cobrança por parte de alguns conselheiros para que se transcreva na íntegra suas falas. Falou 292 

que ata de reunião não é a transcrição de discurso e sim uma síntese dos assuntos principais 293 

discutidos, havendo detalhamento das decisões obtidas, fato que não acontece nas reuniões do 294 

COMUS. Por último agradeceu a colaboração de todos. 295 

______________________________________________________________________________ 296 

Sra. Marisa, coordenadora do programa de saúde bucal do PSF, comentou que participou de 297 

duas reuniões apenas e acredita que esses encontros são para gerar coisas positivas. 298 

Considerou que existem dois tipos de pessoas, as que existem para somar e as que existem 299 

para subtrair. Manifestou palavras de incentivo, respeito e apoio ao trabalho do Dr. Antonio. Por 300 

último, parabenizou o seu trabalho e desejou energia positiva para a continuidade dos trabalhos. 301 

______________________________________________________________________________ 302 

Sr. Antonio agradeceu a todos e encerrou os trabalhos. 303 

______________________________________________________________________________ 304 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 305 

presentes. 306 

Ata lavrada por:                      Ana Maria Assis Leite dos Santos (servidora pública 307 

responsável administrativa pelo COMUSS) 308 

______________________________________________________________________________ 309 

São Sebastião, 10 de novembro de 2009. 310 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 311 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  312 

Aldo Pedro Conelian Junior  Solange Cristina Cordeiro Toledo  

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

Paulo Roberto Cosenza  Jefferson Klinke  

Zenaide Momolo Vidal  Carlos Mello de Capitani  

Silvia Galhardo Baszynski  Carlos Cipullo Aymar  

Dircéia Arruda de Oliveira  Viviane Moura Snodgrass  

Márcia de Souza Guimarães  Ângela Maria da Silva  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença 313 
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