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ATA DA 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de dezembro de 2009, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

____________________________________________________________________________ 4 

Expediente –  5 

A) Leitura dos documentos (Não houve tempo hábil). 6 

____________________________________________________ 7 

B) Ata 134ª ordinária (Não houve tempo hábil). 8 

______________________________________________________________________________ 9 

Ordem do Dia: 10 

1- Eleição da composição do COMUS; 11 

2- Assuntos Gerais. 12 

______________________________________________________________________________ 13 

Sr. Antonio deu inicio a reunião informando que a maioria das entidades entregou o 14 

credenciamento, atendendo as exigências documentais em tempo hábil. Informou que as 15 

entidades que ficaram devendo documentos, já estão providenciando. Em seguida apresentou as 16 

entidades inscritas, documentação apresentada e pendências. Explicou que algumas instituições 17 

carecem de regularização e essa é uma ótima oportunidade para que isso aconteça, 18 

considerando que são instituições conhecidas.   19 

_____________________________________________________________________________ 20 

Sra. Ana Cristina questionou a possibilidade da entidade inscrita, com documentação irregular, 21 

não cumprir a exigência documental no prazo estipulado pela plenária. 22 

______________________________________________________________________________ 23 

Sr. Carlos Aymar disse ser precoce qualquer divagação sobre a questão da regularidade da 24 

documentação, antes da apresentação entidades e pendências documentais apresentadas. 25 

Disse que, além de ser legal, é de suma importância exigir a conta de telefone da instituição 26 

como comprovação de endereço. Em seguida solicitou ao presidente que apresentasse as 27 

entidades inscritas. 28 

______________________________________________________________________________ 29 

Sra. Rita de Cássia considerou que a exigência documental é uma iniciativa nova e precisa ser 30 

trabalhada. Disse que o Conselho e a Secretaria não estão habituados em verificar as exigências 31 

documentais quanto ao cadastramento das entidades. Destacou os documentos fundamentais 32 

para comprovação da existência da entidade: estatuto social devidamente registrado, ata de 33 

eleição e posse da diretoria, CNPJ, relatório de atividades desenvolvidas nos dois últimos anos e 34 

ata de reunião da diretoria com indicação dos membros para o Conselho. Lembrou que a 35 

problemática em relação a entrega das atas pelas entidades sempre aconteceu, mesmo antes da 36 

mudança da lei. Sugeriu disponibilizar e estipular tempo para adequação das entidades que 37 

apresentam dificuldades de adequação às novas exigências. 38 

______________________________________________________________________________ 39 

Sr. Antonio Carlos decidiu esclarecer algumas questões antes da apresentação das entidades 40 

credenciadas. Informou que no segmento usuários foi preciso redimensionar geograficamente as 41 

entidades inscritas, citou a distribuição determinada por região: cinco para região central, quatro 42 

para Costa Sul e três para Costa Norte, somando 12 cadeiras. Explicou que a maioria das 43 

entidades é de abrangência municipal e fizeram opção pela região central, considerando que 44 

estão situadas no centro. Disse que esse fato o levou ao redimensionamento geográfico das 45 

entidades. Lembrou que a lei considerou essa divisão com objetivo de permitir que as entidades 46 

de todo o município possam participar. Em seguida apresentou as entidades e documentação 47 
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apresentada. 48 

______________________________________________________________________________  49 

Sra. Célia considerou que o conselheiro representa o município independente da região oriunda. 50 

_____________________________________________________________________________ 51 

Sra. Silvia corroborou a fala da Sra. Célia e complementou dizendo que a divisão geográfica atua 52 

como facilitadora na locomoção e participação dos representantes às ações do conselho. 53 

______________________________________________________________________________ 54 

Dando continuidade, Sr. Antonio considerou que com a mudança da lei, surgiu a necessidade 55 

das entidades providenciarem documentos que comprovem a existência e efetividade das 56 

atividades desenvolvidas. Disse que será preciso ter bom senso para disponibilizar condições de 57 

adequação das novas entidades no conselho, uma vez que o número esperado não foi atingido, 58 

dentro do prazo estipulado. Salientou que quando geramos oportunidades, permitimos que as 59 

instituições se legalizem e se organizem. Disse que isso é evolução.   60 

______________________________________________________________________________  61 

Sra. Silvia sugeriu estabelecer prazo para as entidades em situação irregular se adequarem às 62 

novas exigências. 63 

______________________________________________________________________________ 64 

Sr. Antonio informou que os órgãos do Governo representados pela Secretaria da Saúde, 65 

Educação e SETRADH, apresentaram documento ratificando indicação de representantes, em 66 

seguida apresentou as entidades representantes do segmento Prestadores de Serviço de 67 

Saúde. Disse que se inscreveram o instituto Acqua (documentação completa) e Irmandade 68 

(documentação completa). Segmento Trabalhadores do serviço de Saúde, apresentaram-se as 69 

seguintes entidades: Programa Municipal de Saúde – Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e 70 

Fetal, CGU´s Profissionais de Saúde, SINDSERV – Sindicato dos Servidores Públicos, APSS 71 

(documentação incompleta), AMESSI (documentação incompleta) e Corpo Clínico 72 

(documentação incompleta). E por último, representado o segmento Usuários, apresentaram-se: 73 

Federação Face Norte (documentação completa), Federação Costa Atlântica (documentação 74 

completa), Lar Vicentino (documentação completa), SOMAR (documentação completa), APAE 75 

(documentação completa), ASSAE (documentação incompleta), AAESP (documentação 76 

incompleta), FACULTI (documentação incompleta), ASAPC (documentação completa), 77 

AMBACAM (documentação completa). Em seguida apresentou a distribuição geográfica por 78 

região: Central: Lar Vicentino, FACULTI, Amor Exigente, APAE e ASAPC.  Costa Norte: 79 

Federação Face Norte, AMBACAM e AAESP e na região Costa Sul ficariam as entidades 80 

SOMAR e Federação Pró Costa Atlântica. Concluiu que teoricamente sobrariam duas vagas. 81 

_____________________________________________________________________________ 82 

Após a apresentação da nova composição do Conselho, Sr. Antonio acatou as propostas 83 

elencadas pelos conselheiros e organizou-as para melhor elucidação. As propostas foram as 84 

seguintes:  85 

 86 

1- Sra. Rita considerou que há 10 organizações inscritas e que restam duas vagas para 87 

serem preenchidas, sugeriu que essas vagas sejam disponibilizadas para as entidades 88 

aqui presentes e que estejam interessadas em absorver mais uma cadeira no conselho. 89 

Considerou que a lei contempla 12 vagas, independente das organizações que as 90 

ocupem; 91 

2- Sra. Silvia sugeriu que a vaga continue para o Conselho gestor segmento usuário; 92 

3- Dr. Aldo e Sra. Dircéia apoiaram a sugestão da Sra. Silvia. 93 

4- Sr. Carlos sugeriu a permanência da Sra. Angela, representante do Conselho Gestor – 94 
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Usuário, sendo indicada pela federação Costa Atlântica, com indicação de suplente até o 95 

início de janeiro. Sugeriu que a proposta seja aceita pela plenária e caso o presidente da 96 

Federação Costa Atlântica discorde, faz-se a revogação. Disse ser uma decisão conjunta 97 

com os demais representantes da entidade aqui presentes.  98 

5- Dr. Aldo perguntou ao Sr. Carlos Aymar se essa sugestão não estaria ocupando a 99 

autoridade do Sr. Sérgio, presidente da entidade. 100 

6- Sr. Carlos Aymar respondeu que como representante legal possuí autoridade para tal 101 

sugestão. 102 

______________________________________________________________________________  103 

3- Sr. Antonio esclareceu que a proposta do Sr. Carlos implicará na seguinte questão:  caso 104 

o presidente da Federão Costa Atlântica não aceite a Sra. Angela como representante, o 105 

Conselho Gestor perderá essa vaga, passando-a para Federação Costa Atlântica que 106 

passará a ter duas vagas, considerando que a lei não contemplou o conselho gestor; 107 

4- Sr. Antonio Carlos propôs considerar a manifestação de interesse de participação da 108 

pastoral e disponibilizar a outra vaga restante para manifestação do conselho, criando 109 

critérios para ocupação da vaga. Lembrou que o critério de eleição terminou e será 110 

preciso considerar esta nova situação, ponderou que restam duas vagas que não 111 

precisam, necessariamente, serem destinadas para a região Costa sul. Disse que será 112 

preciso estabelecer critérios para escolha das entidades interessadas; 113 

5- Dr. Aldo considerou que qualquer entidade já inscrita no conselho poderá pleitear as 114 

vagas disponíveis, disse que todas possuem o mesmo direito de proposta sugerida pela o 115 

Sr. Carlos Aymar. Diante dessas considerações, sugeriu estipular prazo para ocupação 116 

dessas vagas e caso nenhuma entidade se manifeste, o conselho estaria indicando e 117 

votando qual entidade tais vagas, considerando que a lei não contemplou o conselho 118 

gestor; 119 

6- Sr. Carlos sugeriu que o conselho se posicione hoje e dê posse para entidades inscritas e 120 

que esse conselho estabeleça prazo para o preenchimento das vagas. Salientou que a lei 121 

já foi aprovada e o Conselho não pode transformá-la nesse momento para inclusão do 122 

Conselho Gestor. Sugeriu que qualquer alteração seja inclusa no Regimento Interno; 123 

7- Sra. Rita lembrou que um dos critérios responsáveis pela mudança da lei foi o alto índice 124 

de ausência das entidades representantes do segmento usuários, inclusive os conselhos 125 

gestores. Disse ainda, que a lei contempla 12 vagas aos usuários, independentemente 126 

das organizações representantes; 127 

8- Sra. Viviane ressaltou a participação atuante da Sra. Ângela, mas reconheceu a 128 

fragilidade dos conselhos gestores de forma geral e lançou como proposta o 129 

fortalecimento dos Conselhos gestores para que futuramente possam participar de forma 130 

efetiva; 131 

9- Após vários questionamentos a respeito da lei não ter contemplado o conselho gestor, 132 

Sra. Rita lembrou ao conselho que foram realizadas várias reuniões para elaboração da 133 

lei, disse que houve discussões coletivas e considerou que, embora o conselho gestor 134 

não esteja usuário, ele é usuário. E por último, disse que o conselho está paritário e que o 135 

1º  critério foi o de reduzir a falta de participação às reuniões do conselho, pois não 136 

adianta ter vaga para instituição que não participa; 137 

 138 

______________________________________________________________________________ 139 

 140 

 141 
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 142 

10- Sr. Antonio Carlos corroborou a fala da Sra. Rita e comentou que houveram 14 reuniões 143 

da Comissão que elaborou a lei e as demais junto ao conselho, portanto disse que a 144 

discussão foi coletiva e a responsabilidade é de todos. Considerou que, embora o 145 

membro do conselho gestor não esteja dentro dessas 12 vagas, usuário é usuário e 146 

conselho está paritário. Lembrou que devido ao alto índice de ausência alteraram a lei 147 

para diminuir a falta de participação; 148 

11- Sr. Douglas, representante da ASAPC, considerou a importância da paridade e propôs a 149 

distribuição das vagas para as entidades já inscritas. 150 

Após a apresentação das propostas sugeridas pela plenária, Sr. Antonio Carlos apresentou as 151 

propostas acatadas pelos conselheiros:  152 

1ª) Ficou decidido estender o prazo por mais uma semana para que entidades interessadas às 153 

duas vagas se manifestem; 154 

2ª) O prazo determinado foi estendido até o dia 15-12-09, data da próxima reunião extraordinária 155 

do COMUS; 156 

3ª) Estendeu-se, também, o prazo para entrega para as entidades que estão com a 157 

documentação pendente, dia 15-12-09; data da reunião extraordinária; 158 

4ª) Caso surjam mais de duas entidades interessadas, a decisão ficará para próxima reunião 159 

ordinária em janeiro de 2010; 160 

5ª) Caso não haja entidades interessadas ao preenchimento das vagas, essas serão 161 

remanejadas para as entidades já inscritas, com deliberação da plenária. 162 

_____________________________________________________________________________ 163 

Assuntos Gerais:  164 

1)Sr. Antonio fez uma explanação sobre Conselho Municipal de Saúde, informou que o Conselho 165 

é antigo e muito atuante. Disse que as discussões têm sempre o mesmo senso comum, o bem 166 

estar do usuário. Falou da importância das ações do conselho e salientou que é um momento 167 

que os segmentos da sociedade se reúnem para discutir as políticas públicas de saúde. Informou 168 

aos novos participantes a importância da participação às reuniões e que, na impossibilidade de 169 

participação, deverão apresentar justificativas de ausência antecipadas (por e-mails ou telefone) 170 

e acionar seus suplentes para substituí-los. Citou como exemplo a Sra Zenaide que como 171 

suplente assumiu o período inteiro a condição do titular. Explicou que após o preenchimento das 172 

vagas será eleita a comissão executiva e a próxima eleição ordinária será eleito o presidente do 173 

COMUS. Em seguida, informou que constará da pauta da reunião extraordinária, a apresentação 174 

do Plano de Contingência da Dengue, considerando o período critico do verão. Por último 175 

agradeceu a presença de todos. 176 

______________________________________________________________________________ 177 

2) Sra. Maria Aparecida informou a necessidade da apresentação do Plano Municipal de Saúde 178 

para a próxima reunião ordinária. 179 

______________________________________________________________________________ 180 

3) Sra. Ana Maria solicitou aos Conselheiros o envio de confirmação ao receberem os e-mails do 181 

COMUS, objetivando a eficácia no cadastro e informações disponibilizadas. Informou que o 182 

Plano de Contingência da Dengue foi enviado hoje, por e-mail, a nova composição do COMUS. 183 

______________________________________________________________________________ 184 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 185 

presentes. 186 

Ata lavrada por:                      Ana Maria (funcionária pública e responsável administrativa do 187 

COMUS).  188 
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______________________________________________________________________________ 189 

São Sebastião, 08 de dezembro de 2009. 190 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 191 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  192 

Aldo Pedro Conelian Junior  Lucile Ester Bishop  

Antonio Carlos N. P. da Silva  Silvia Galhardo Baszynski  

Marinézio Gomes  Carlos Cipullo Aymar   

Ubirajara Nascimento  Dircéia Arruda de Oliveira  

Isilda Aparecida R. Giudice  Viviane Moura Snodgrass  

Rita de Cássia do N. Simioni  Márcia de Souza Guimarães  

Paulo Roberto Cosenza  Ângela Maria da Silva  

Maria Aparecida P. Piedade  Jefferson Klinke  

Zenaide Momolo Vidal  Carlos Mello de Capitani  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença 193 

.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.x.x.xx.x.194 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 195 

.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.x.x.xx.x.196 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 197 

.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.x.x.xx.x.198 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 199 

.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.x.x.xx.x.200 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 201 

.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.x.x.xx.x.202 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 203 

.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.x.x.xx.x.204 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 205 

.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.x.x.xx.x.206 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 207 

.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.x.x.xx.x.208 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 209 

.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.x.x.xx.x.210 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 211 

.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.x.x.xx.x.212 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 213 

.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.x.x.xx.x.214 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 215 

.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.x.x.xx.x.216 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 217 

.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.x.x.xx.x.218 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 219 

.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.x.x.xx.x.220 

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.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 221 

.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.x.x.xx.x. 222 


