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ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 12 de janeiro de 2010, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

____________________________________________________________________________ 4 

Expediente – Leitura dos documentos: 5 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails recebidos, 6 

ofícios enviados, e-mails enviados, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  7 

B) Justificativas de Ausência: Sr. Antonio Carlos, Sra. Márcia e Sra. Zenaide. 8 

* Os documentos recebidos até o período constam dos arquivos do Conselho. 9 

______________________________________________________________________________ 10 

B) Ata 134ª e 135ª ordinárias e 86ª extraordinária, aprovadas por unanimidade. 11 

______________________________________________________________________________ 12 

Ordem do Dia: 13 

1- Indicação de dois representantes do Conselho para compor a Comissão de 14 

Acompanhamento dos Termos de parcerias com os Institutos Sollus e Acqua. 15 

2- Eleição da comissão para adequação do Regimento Interno do COMUS; 16 

3- Eleição da comissão de Ética do COMUS; 17 

4- Assuntos Gerais. 18 

______________________________________________________________________________ 19 

Sra. Ana Cristina fez algumas considerações antes de abordar a pauta do dia. Informou que a 20 

comunidade indígena está cogitando o retorno da representatividade dentro do COMUS. Dr. Aldo 21 

lembrou que a exclusão foi efetuada baseada na falta de participação efetiva da comunidade nas 22 

ações do conselho. Disse que não se opõe ao fato, mas sugeriu verificar a legalidade do ato, 23 

considerando os motivos que levaram a referida exclusão. Sra. Ana Cristina informou que 24 

realizou visita na comunidade e constatou que houve mudança geral na administração da aldeia. 25 

Sr. Carlos Aymar lembrou que o Sr. Andre e Sr. Antonio Carlos fizeram consultas a respeito da 26 

obrigatoriedade de participação da comunidade indígena. Salientou que a exclusão foi pautada 27 

nos referidos pareceres considerando o alto índice de ausência da entidade às reuniões do 28 

conselho. Sugeriu que o conselho solicite, por meio de oficio, à FUNAI ou à nova direção da 29 

aldeia que tal reivindicação deverá ser enviada ao conselho e por meio de oficio. 30 

Concomitantemente, examina-se juridicamente a legalidade do ato para adequação ou não da 31 

representatividade. Sugestão aprovada por unanimidade. 32 

______________________________________________________________________________ 33 

1-) Indicação de dois representantes do Conselho para compor a Comissão de 34 

Acompanhamento dos Termos de parcerias com os Institutos Sollus e Acqua: 35 

A plenária aprovou a seguinte formação: 36 

Instituto Sollus: Sra. Ana Cristina R. Soares – segmento usuários e Dr. Mauricio – segmento 37 

Trabalhadores de Saúde. 38 

Instituto Acqua: Sra. Dircéia Arruda de Oliveira – segmento usuários e Sr. Douglas – segmento 39 

usuários. 40 

______________________________________________________________________________ 41 

2-) Eleição da Comissão Temporária para adequação do Regimento Interno do COMUS: 42 

A plenária aprovou a seguinte formação: 43 

Sra. Rita de Cássia do N. Simioni – segmento governo; 44 

Sra. Isilda Aparecida R. Giudice – segmento prestador de serviços de saúde; 45 

Sra. Ana Cristina R. Soares – segmento usuários; 46 

Sr. Jairo Alves da Cruz – segmento usuários. 47 
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3-) Eleição da comissão de Ética do COMUS: 48 

A plenária aprovou a seguinte formação: 49 

Sr. Ubirajara Nascimento – segmento prestador de serviços de saúde; 50 

Sra. Maria Aparecida P. Piedade (Cidinha) – segmento governo; 51 

Sra. Venina Targat M. Soares – segmento usuários; 52 

Sra. Dircéia Arruda de Oliveira – segmento usuários. 53 

_____________________________________________________________________________ 54 

4-) Apresentação do Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2010:  55 

Ficou definida a realização das reuniões nas segundas terças feiras de cada mês. Aprovada por 56 

unanimidade as seguintes datas: 12/01- 09/02 – 09/03 – 13/04 – 11/05 – 08/06 – 13/07 – 10/08 – 57 

14/09 – 05/10 – 09/11 – 14/12.  58 

______________________________________________________________________________ 59 

5-) Assuntos Gerais: 60 

5.1-) Sra. Ana Cristina informou que a Sra. Márcia, representante da ASAPC, está representando 61 

o Conselho na IV Plenária dos Conselhos Municipais de Saúde, na cidade de São José dos 62 

Campos. 63 

______________________________________________________________________________ 64 

5.2-) Dr. Aldo comentou a questão do não pagamento salarial dos funcionários da Irmandade. 65 

Declarou que o ocorrido não derivou de falhas ou irresponsabilidade da Secretaria da Saúde ou 66 

da Sollus ou até mesmo da Irmandade, explicou que o fato se deu devido à determinação judicial 67 

baseada em duas ações trabalhistas, disse que o juiz decidiu seqüestrar os bens na véspera do 68 

pagamento dos funcionários. Informou que o Senhor Prefeito está totalmente envolvido para 69 

solucionar este problema o mais rápido possível. 70 

______________________________________________________________________________ 71 

5.3-) Sr. Ubirajara solicitou a palavra como membro do conselho e provedor da Irmandade da 72 

Santa Casa. Ratificou a fala do Dr. Aldo e salientou que não houve falha operacional do sistema 73 

envolvido (Sollus, Prefeitura e Irmandade). O que houve foi conseqüência da ação judicial que 74 

determinou o sequestro de bens, disse que a ação executada implicou na questão financeira e 75 

consequentemente a falta de pagamento dos funcionários. Informou que foram convidados pela 76 

rádio local e durante a entrevista, por telefone, teve a preocupação de que suas informações não 77 

tivessem repercussão negativa ou deturpada, objetivando desfazer qualquer expectativa negativa 78 

quanto à relação de parceria entre a Irmandade e o município. Salientou que em nenhum 79 

momento a Irmandade constatou situação diferente a colocada pelo Dr. Aldo.  80 

______________________________________________________________________________ 81 

5.4-) S. Márcio, interventor do Hospital, agradeceu ao secretário e ao senhor prefeito pelos 82 

esforços dispensados na solução do caso. Salientou que essa situação foi motivada por duas 83 

ações trabalhistas de ex-funcionários da Irmandade. Informou que após uma reunião, na qual 84 

participaram, o interventor do hospital, Irmandade, Instituto Sollus, Secretário da Saúde e 85 

procurador trabalhista da prefeitura, protocolaram uma petição para liberação do recurso 86 

financeiro. Independente a este fato, o Secretário da Saúde solicitou junto ao prefeito a liberação 87 

imediata desse recurso para providenciar pagamento imediato aos funcionários. 88 

______________________________________________________________________________ 89 

5.4.1-) Dr. Aldo explicou que providencias já foram tomadas para liberação do recurso o mais 90 

rápido possível, para o dia de amanhã, se possível. 91 

______________________________________________________________________________ 92 

5.6-) Sr. Carlos Aymar sugeriu a Comissão Executiva a criação de regras de convivência, 93 

objetivando organização na condução das discussões efetuadas em plenária. 94 
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______________________________________________________________________________   95 

5.6.1-) Sr. Elias sugeriu que durante as reuniões do COMUS não haja fuga dos temas propostos, 96 

disse que, caso haja algo a ser colocado, poderá ser discutido em assuntos gerais, havendo 97 

tempo hábil e consenso de todos. Quanto às indicações para participação das comissões 98 

necessárias aos trabalhos do COMUS, propôs que se convidem conselheiros diferentes aos que 99 

sempre participam, objetivando envolvimento e aprendizagem de todos. 100 

______________________________________________________________________________ 101 

5.6.2-) Sra. Ana Cristina ratificou  a fala do Sr. Elias e explicou que o fato dos conselheiros que 102 

assumem as comissões e ou trabalhos do COMUS serem sempre os mesmos, deve-se à 103 

ausência das entidades às reuniões nos dias estipulados para tal.   104 

______________________________________________________________________________ 105 

5.7-) Sr. Carlos Aymar informou que o processo de apresentação dos fechamentos de relatórios 106 

de finanças para análise da Comissão de Execução de Finanças está moroso. Informou que o 107 

relatório de dezembro de 2009 ainda não foi entregue e lembrou que existem contas a examinar 108 

referentes ao mês de agosto/2009. Portanto estão pendentes contas do terceiro e quarto 109 

trimestre de 2009 que devem ser apresentados até o dia 31/01/10, na Câmara Municipal. 110 

Solicitou ao secretário agilização no fato citado. 111 

______________________________________________________________________________ 112 

5.7.1-) Dr. Aldo demonstrou ciência e informou que já conversou com Sr. André, responsável 113 

financeiro e técnico minucioso e disse que amanha tudo estará concluído. 114 

_____________________________________________________________________________ 115 

5.8-) Sr. Carlos Aymar convidou o Conselho para participar da realização da 4ª Conferência 116 

Nacional das cidades, a ser realizada no dia 28/01/10 – das 8 às 18h, Teatro Municipal de São 117 

Sebastião. Salientou a importância da participação às pré-conferências, nos dias 18/01 em 118 

Boiçucanga e 19/01 na Costa Norte e Centro, às 18h. Disponibilizou convite e cartaz informativo.  119 

______________________________________________________________________________ 120 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 121 

presentes. 122 

Secretariando Sra. Ana Cristina, vice-presidente:                             123 

______________________________________________________________________________                                     124 

Ata elaborada por Ana Maria                  (responsável administrativa do COMUS).  125 

São Sebastião, 12 de janeiro de 2010. 126 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 127 
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