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ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de fevereiro de 2010, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

_________________________________________________________________________4 

___ 5 

Expediente – Leitura dos documentos: 6 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails 7 

recebidos, ofícios enviados, e-mails enviados e justificativas de ausência, bem como 8 

correspondência geral destinada ao COMUS.  9 

* Os documentos recebidos até o período constam dos arquivos do Conselho. 10 

__________________________________________________________________________11 

____ 12 

B) Leitura das atas: 136ª Ordinária e 87ª Extraordinária, aprovadas por unanimidade. 13 

* A aprovação da ata 88ª Extraordinária ficou prevista para a próxima reunião ordinária do mês 14 

de março. 15 

__________________________________________________________________________16 

____ 17 

Ordem do Dia: 18 

1- Eleição dos representantes do Conselho para compor o CONVIV – Comitê de 19 

Vigilância a Violência; 20 

2- Eleição dos representantes do Conselho para compor o Conselho a Comissão 21 

dos Conselhos Municipais da Região do Vale do Paraíba;  22 

3- Apresentação do Plano Municipal de Saúde; 23 

4- Assuntos Gerais. 24 

__________________________________________________________________________25 

____ 26 

1) Eleição dos representantes do Conselho para compor o CONVIV – Comitê de 27 

Vigilância a Violência: 28 

A plenária aprovou, por unanimidade, a seguinte formação: 29 

Representante Titular: Sra. Márcia de Souza Guimarães Ferreira. 30 

Representante Suplente: Sra. Dircéia Arruda de Oliveira.  31 

________________________ 32 

2) Eleição dos representantes do Conselho para compor o Conselho a Comissão dos 33 

Conselhos Municipais da Região do Vale do Paraíba: 34 

A plenária aprovou, por unanimidade, a seguinte formação: 35 

Representante do segmento Usuários: Márcia de Souza Guimarães Ferreira e Sra. Ana 36 

Cristina R. Soares. 37 

Representante do segmento Trabalhadores: Sra. Zenaide Momolo Vidal. 38 

Representante do segmento Governo: Sr. Antonio Carlos N. P. da Silva  39 

______________________ 40 

3) Apresentação do Plano Municipal de Saúde: 41 

Sra. Maria Aparecida, coordenadora dos Programas de Saúde, apresentou o Plano 42 

Municipal de Saúde do próximo quadriênio, já disponibilizado aos membros do Conselho via 43 

e-mail. Detalhou os critérios para formulação da proposta, como as diretrizes do Ministério 44 

da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, entre outras. Citou que há obrigatoriedade do 45 

cumprimento das metas mínimas pactuadas pelo Governo Federal e Estadual, metas já 46 

aprovadas no ano anterior. Explicou que o Plano Municipal considerou tudo o que as 47 
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diversas áreas de saúde apontaram como necessárias, após avaliação diagnóstica de cada 48 

setor, bem como as propostas efetuadas na 4ª Conferencia Municipal de Saúde. 49 

Considerando o envio prévio do Plano aos conselheiros, optou em enfatizar as propostas de 50 

mudanças que não constam do plano anterior. Decisão aprovada pela plenária. Em seguida 51 

destacou as propostas detalhando as metas já pactuadas. Falou da prioridade do acesso 52 

equitativo da população, priorizando o atendimento e não os privilégios. Informou que o 53 

direito à alimentação virou política pública, implicando em obrigações legais equivalentes as 54 

direcionadas às questões de saúde e educação. Com relação à apresentação referente às 55 

ações da Vigilância informou que foram apresentadas e aprovadas ano passado. Destacou 56 

como nova, a meta estratégica da construção de dois hospitais, sendo um na Costa Sul e um 57 

no Centro da cidade, com a proposta de aumento de 106 para 160 leitos. Dr. Marcos 58 

explicou que a necessidade do município, atualmente é de 160 leitos, mas este fato 59 

dependerá da complexidade. Sr. Elias considerou que os hospitais prestarão serviços, 60 

inicialmente, com recursos de baixa complexidade, podendo aumentá-la de acordo com a 61 

necessidade. Sra. Maria Aparecida salientou que a grande demanda de atendimento na 62 

Costa Sul sofrerá uma queda considerável, promovendo um “desafogamento” da demanda 63 

na unidade do Centro com atendimentos, que muitas vezes não são tão graves e são 64 

encaminhados ao centro. Salientou que a grande prioridade está voltada para atenção 65 

básica visando à promoção da prevenção e promoção à saúde dos usuários, 66 

compreendendo o investimento em treinamentos aos funcionários, capacitando-os. Disse 67 

que o gestor é responsável por todas as ações de saúde existente no município, disse que 68 

ele deve injetar e integrar todos os serviços prioritários às questões de saúde, e se não 69 

houver o serviço no município, deverá proporcioná-lo em outra cidade. Informou a proposta 70 

colocada dentro do curso de Educação Permanente, apresentaram a necessidade da 71 

realização do curso de capacitação para os conselheiros, que foi aprovada e informará a 72 

data de início do curso aos conselheiros. Falou do pacto pela saúde assinado em 2008 e 73 

informou que esse ano terá um novo pacto que será assinado pelo Dr. Aldo, com novas 74 

revisões que deverão ser colocadas para apreciação do Conselho. Concluindo, disse que 75 

todo conteúdo do Plano será aplicado no decorrer dos quatro anos, com apresentação anual 76 

das ações desenvolvidas. 77 

_________________________ 78 

 79 

Intervenções realizadas pelos participantes presentes durante a apresentação do 80 

Plano Municipal: 81 

3.1) Sra. Dirceia perguntou se há a possibilidade de constar no Plano Municipal a sugestão 82 

da implantação da informatização, objetivando a integração do sistema das unidades de 83 

saúde do município. 84 

3.1.1) Sra. Cidinha informou que o Plano propõe essa implantação. 85 

3.2) Sra. Viviane sugeriu a implantação do serviço voltada para queimados. 86 

3.2.1) Dr. Marcos Salvador explicou que a complexidade é considerada muito alta e a 87 

incidência é ínfima, o que não justifica a implantação do serviço.  88 

3.3) Sr. Antonio Carlos colocou o Plano Municipal de Saúde para aprovação, aprovado por 89 

unanimidade. 90 

________________________ 91 

4) Assuntos Gerais:  92 

4.1) Sra. Ana Cristina solicitou acesso aos documentos referente ao Instituto Sollus, 93 

objetivando o agendamento da reunião da Comissão de Acompanhamento do termo de 94 
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parceria. 95 

4.2) Sr. Antonio Carlos discorreu sobre a parte legal quanto às exigências da formação da 96 

Comissão de Acompanhamento dos Termos de Parcerias. Disse que as comissões são 97 

formadas objetivando o acompanhamento do trabalho dos administradores. Ao mesmo 98 

tempo em que ela aponta as coisas boas, também mostra as coisas ruins. Considerou que já 99 

deveriam estar analisando a documentação referente aos Institutos, mas é preciso 100 

considerar o período conturbado diante de tantas ações desenvolvidas pelo conselho, nesse 101 

inicio de ano, bem como suas mudanças. Informou que a reunião será marcada pela 102 

Secretaria da Saúde e após do carnaval deverá estar atuante. E quanto ao fato do decreto 103 

ainda não estar pronto, a comissão poderá atuar e o decreto sairá com data retroativa. 104 

_________________________ 105 

4.3) Agendada reunião da Comissão Executiva para o dia 24 de fevereiro/2010às 14 horas. 106 

__________________________ 107 

4.4) Sr. Antonio informou que a ata da 88ª reunião extraordinária, realizada no dia 04 de 108 

fevereiro/10 será enviada aos conselheiros com aprovação na próxima reunião ordinária. 109 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 110 

pelos presentes. 111 

Secretariando Sra. Ana Cristina:                                    Vice-presidente do 112 

Conselho.   113 

__________________________________________________________________________                                114 

Ata elaborada por Ana Maria (funcionária pública e responsável administrativa do COMUS).  115 

__________________________________________________________________________ 116 

São Sebastião, 09 de fevereiro de 2010. 117 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 118 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  119 

Aldo Pedro Conelian Junior  Antonio Carlos N. P. da Silva  

Lidiomar Conelian de Oliveira  Solange Cristina C. Toledo  

Marta Festa  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida P. Piedade  Zenaide Momolo Vidal  

Elias Cecílio Neto  Ana Cristina R. Soares  

Viviane Moura Snodgrass  Renata Rocha Medeiros  

Dircéia Arruda de Oliveira  Rita de Cássia S. N. Hyppolito  

Márcia de Souza G. Ferreira  *********************************** ******************** 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença 120 
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