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ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de julho de 2010, às 16 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, resoluções COMUS (nº09 a nº11), bem como 7 

correspondência geral destinada ao COMUS.  8 

______________________________________________________________________________ 9 

B) Leitura e comentários da pauta anterior das atas: 141ª Ordinária e 93ª  Extraordinária, 10 

aprovadas por unanimidade. 11 

______________________________________________________________________________ 12 

 13 

1-) Ordem do Dia: 14 

1- Esclarecimentos referente a Prestação de Contas do Instituto Acqua (itens com ressalvas 15 

apresentados em plenária anterior); 16 

2- Apresentação dos Trabalhos da Comissão de Acompanhamento do Instituto Acqua; 17 

3- Assuntos Gerais. 18 

_____________________________________________________________________________ 19 

Dr. Antonio deu inicio a reunião relembrando encaminhamentos da plenária anterior, confirmou o 20 

envio do oficio ao Ministério da Justiça referente à qualificação das Oscips (Acqua e Sollus) 21 

Comentou que o Sr. Márcio Tenório, interventor do Hospital tem enviado semanalmente a escala 22 

de médicos do hospital e que hoje protocolou o documento que informa como se deu a sucessão 23 

do Instituto Sollus para Irmandade, bem como o adendo de contrato de trabalho. O documento foi 24 

assinado pelo Procurador trabalhista e pelo Sr. Márcio Tenório (mesmo documento enviado ao 25 

Ministério Público). Sr. Carlos Aymar sugeriu que esses documentos sejam encaminhados, 26 

também a Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria.  27 

______________________________ 28 

1-) Esclarecimentos referente a Prestação de Contas do Instituto Acqua (itens com 29 

ressalvas apresentados em plenária anterior); 30 

Dr. Antonio explicou que a pauta de hoje atende a solicitação do Instituto Acqua para 31 

esclarecimentos quanto às ressalvas efetuadas na prestação de contas e, por conseguinte, o 32 

atendimento a solicitação da Comissão de Acompanhamento do Instituto Acqua. Informou que a 33 

Sra. Mariana, Instituto Acqua solicitou o adiamento da pauta do dia, por e-mail e via telefone, 34 

explicou que a impossibilidade da apresentação é justificada por motivos de saúde da consultora 35 

técnica do Instituto, a Sra. Maria Aparecida Zutin. Por esta razão, desculpou-se e solicitou novo 36 

agendamento para apresentação. Ficou acordado pela Plenária, por unanimidade, que esta 37 

apresentação ficará para a próxima ordinária de agosto. 38 

_______________________________ 39 

2-) Apresentação dos Trabalhos da Comissão de Acompanhamento do Instituto Acqua: 40 

Em conseqüência da solicitação de adiamento do item 1 da ordem do dia, a apresentação da 41 

Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceira com o Instituto Acqua também foi adiada, 42 

objetivando a presença do Instituto Acqua no ato da apresentação dos trabalhos. Ficou 43 

acordado pela Plenária, por unanimidade, que esta apresentação ficará para a próxima 44 

ordinária de agosto. 45 

 46 

3-) Assuntos Gerais: 47 
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3.1) Alteração de membro da Comissão de Acompanhamento do Instituto Sollus em 48 

substituição ao Dr. Mauricio Iasi: 49 

Dr. Antonio lembrou que enviou e-mail aos conselheiros solicitando manifestação de interesse 50 

para ocupar a vaga do Dr. Mauricio na Comissão de Acompanhamento do Instituto Sollus. 51 

Informou que a única manifestação efetuada pelo Conselho foi a da Sra. Cibele, representante da 52 

entidade APAE. Disse não ter conhecimento do interesse do Dr. Paulo em participar da 53 

Comissão, bem como seu envolvimento nos trabalhos na Comissão (elaboração de relatório). 54 

Informou que a indicação para participação do Conselho depende da entidade, porém a 55 

participação às Comissões deve ser legitimada pelo conselho e isso não ocorreu. Explicou que o 56 

fato da substituição do Dr. Mauricio no conselho, não concede permissão de participação 57 

automática em outras atribuições. Considerou, ainda, que enquanto a AMESSI não oficializar a 58 

substituição do Dr. Mauricio, a indicação do Dr. Paulo não é legal. Dr. Paulo informou que os 59 

documentos referentes a sua participação no Conselho já estão prontos para assinatura do Dr. 60 

Capitani. Dr. Antonio sugeriu que a Sra. Cibele acompanhe os trabalhos da comissão até a 61 

oficialização do Dr. Paulo ao Conselho. Sugestão aprovada pela Plenária, por 62 

unanimidade. 63 

 64 

3.2) Participação da Sra. Márcia à Plenária dos Conselhos Municipais da Região do Vale do 65 

Paraíba: 66 

Dr. Antonio informou que a Dra. Márcia está representando hoje o Conselho à Plenária dos 67 

Conselhos Municipais da Região do Vale do Paraíba. Explicou que o objetivo dessas plenárias é 68 

a tentativa de eleger um representante da região na esfera estadual. 69 

_____________________________ 70 

3.2) Discussão sobre os pareceres divergentes sobre a análise das Contas do Instituto 71 

Sollus depois de ter sido encaminhada ao Ministério Público: Dr. Antonio lembrou que as 72 

contas do Instituto Sollus não foram aprovadas, sendo deliberado pelo COMUS encaminhar ao 73 

Ministério público para manifestação, antes do caso ir para auditoria nos termos das normas de 74 

procedimentos do Tribunal de Contas. Após este procedimento foi dado ciência aos conselheiros, 75 

ocasionando manifestação dos mesmos. Disse que as manifestações foram divergentes quanto à 76 

postura que o Conselho deverá adotar a partir deste momento. De um lado a sugestão de que a 77 

Comissão de Finanças não deve analisar as contas rejeitadas do Instituto Sollus após 78 

encaminhamento ao Ministério Público, já o outro lado, acha que a Comissão deve analisar as 79 

referidas contas. Considerou que o fato de enviar o caso para análise do Ministério Público não 80 

invalida o trabalho do COMUS. Informou que pesquisou e não encontrou legislação que 81 

respaldasse a referida situação. Achou melhor comentar seus questionamentos junto aos 82 

conselheiros para uma decisão conjunta e em plenária por temer uma cobrança futura de 83 

ausência de conduta. Salientou que não será preciso decidir hoje. Em seguida passou a palavra 84 

ao Sr. Carlos Aymar que falou em nome da Comissão de Finanças. Sr. Carlos Aymar explicou 85 

que as contas do Instituto Sollus, no período do contrato da parceira até a rescisão do contrato, 86 

iriam para análise do Ministério Público e auditoria e baseado nessa atitude, adotaram a seguinte 87 

postura, deixaram as contas do Instituto em suspenso. Salientou que não existe legislação que 88 

respalde o fato, porém, a Comissão de Finanças receberá as contas e analisará, caso haja 89 

manifestação dos erros e falhas detectados anteriormente, o parecer da não aprovação será 90 

mantido, com registro em ata da Comissão com apresentação ao COMUS no dia 27/07/2010. 91 

Sra. Cibele considerou que oficialmente a quebra de contrato com a Sollus não teve a conotação 92 

de incompetência de gerenciamento e sim de incompatibilidade de gênios, portanto, o conselho 93 

deve terminar seus trabalhos conclusivos e por último questionou qual é o papel do COMUS. Sr. 94 
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Carlos Aymar lembrou do documento, o qual continha os 30 questionamentos aos Institutos e 95 

que consta do parecer da Comissão de Finanças e em ata do COMUS, o parecer da comissão 96 

para restituição aos cofres públicos. Respondendo a Sra. Cibele, disse que o COMUS fez o seu 97 

papel por meio de encaminhamento ao Ministério Público, quanto à rescisão “amigável” é uma 98 

outra história, disse ser uma estratégia política para não rescindir o contrato por indicação do 99 

COMUS. Sra. Cibele questionou o fato da Comissão de Acompanhamento dos Institutos Sollus 100 

iniciar seu trabalho posterior ao inicio do contrato e, caso haja a constatação de irregularidades, 101 

qual a conduta a ser adotada. Manifestou dúvidas quanto ao papel que cada comissão exerce. 102 

Dr. Antonio explicou que a comissão é eleita pela Plenária após assinatura do contrato e no 103 

decreto de nomeação deverá constar a periodicidade desse acompanhamento, com emissão de 104 

relatórios e emissão de parecer que poderá ser positivo ou negativo referente à administração da 105 

OSCIP, disse que o período ideal para emissão de parecer é três a quatro meses, objetivando o 106 

mecanismo de “consertar e avaliar” o que for necessário na administração. Quando a Comissão 107 

inicia seu trabalho tardiamente, como é o nosso caso, deverá ocorrer uma “aceleração” no ritmo 108 

de trabalho para suprir o atraso. Explicou o papel que cada comissão exerce dentro do Conselho, 109 

disse que a Comissão de Finanças analisa a parte financeira da Secretaria da Saúde e a 110 

Comissão de Acompanhamento do Instituo analisa o desempenho do gerenciamento da 111 

administração do Instituto. Disse que as comissões exercem papeis diferentes, podendo em 112 

algum momento cruzar informações, sempre que necessário.  Sr. Carlos Aymar comentou que 113 

se passaram dois trimestres e as contas ficaram em suspenso, lembrou do acúmulo e retorno 114 

constante das contas dos institutos, contribuindo para que as contas não fossem analisadas 115 

mensalmente. Fato corroborado, também pela falta de disponibilidade dos membros da 116 

Comissão, bem como o acúmulo de trabalho dos funcionários do Fundo Municipal. Disse que 117 

quando a Comissão de Acompanhamento iniciou seu trabalho, a Comissão de Finanças já 118 

estava trabalhando há algum tempo. Salientou a importância do trabalho conjunto com troca de 119 

informações que, na sua visão torna-se imprescindível para o acompanhamento das políticas de 120 

saúde. Não havendo mais questionamentos, Dr. Antonio finalizou a discussão e reforçou o 121 

acordado pela plenária. Ficou decidido que a Comissão analisará as contas pendentes e 122 

encaminhadas ao Ministério Público e caso se mantenham as mesmas irregularidades, o 123 

parecer da comissão será mantido, com emissão de relatório e apresentação ao COMUS 124 

no dia 27/07/10. Sugestão aprovada por unanimidade pela Plenária.  125 

 126 

3.3) Dr. Antonio citou as pendências documentais das entidades do COMUS, citou o Instituto 127 

Acqua (deve ficha cadastral da entidade), Polvo (falta cópia da ata que elegeu os 128 

representantes), SINDSERV (faltam fichas cadastrais da entidade e membros e relatório de 129 

atividades), Corpo Clinico (falta oficio de ratificação das indicações anteriores e ficha da 130 

entidade), AMESSI (falta oficio de indicação da substituição do Dr. Mauricio e cópia da ata que 131 

elegeu o novo representante). Solicitou que regularizem o mais breve possível para não atrasar a 132 

elaboração do decreto COMUS.  133 

_____________________________ 134 

3.4) Dr. Aldo informou que o Cacique Adolfo, Aldeia Indígena, pleiteia uma cadeira no COMUS.  135 

Dr. Antonio explicou que a Aldeia perdeu sua cadeira devido ao grande número de faltas e, que, 136 

assim como a Colônia dos Pescadores que perdeu por não possuir documentação regularizada, 137 

poderão manifestar a intenção de participação mediante oficio e assim, que ocorrer a vaga, 138 

essas entidades serão contempladas e serão muito bem vindas! Sr. Carlos Aymar sugeriu 139 

convidá-los para participar das reuniões, independentemente de não possuírem oficialmente 140 

cadeira no COMUS, a participação concede direito a voz, com possibilidade de aprovação de 141 
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seus projetos. Sr. Ubirajara informou que devido a um desentendimento entre aldeia e FUNASA, 142 

esta deixou de conceder atenção à saúde do índio. Cogitou que o afastamento da aldeia às 143 

reuniões do COMUS possa ter ligação com este fato.  144 

_________________________________ 145 

 146 

3.5) Dr. Antonio informou que agendará reunião com cada comissão do COMUS, objetivando a 147 

revisão do Regimento Interno do COMUS, cruzamento das Conferencias de Saúde 2010 e 148 

anterior, resgate dos Conselhos Gestores, Regimento Interno de cada Comissão e dotação 149 

orçamentária do COMUS para o ano de 2011, reforçou o envio de sugestões pelos conselheiros. 150 

Salientou que a Comissão de Finanças é uma exceção, disse que ela é atuante. Por último, disse 151 

que enviará o Regimento Interno do COMUS aos conselheiros, por e-mail, para possíveis 152 

manifestações de sugestões.   153 

____________________________ 154 

3.6) Dr. Antonio questionado pela Sra. Cibele quanto à programação sobre a Semana de 155 

Prevenção da Saúde do Homem informou que quanto Conselho não foi informado sobre o 156 

assunto. Dr. Aldo informou que apesar de não ter algo voltado especificamente para a referida 157 

programação, disse que todos os exames referentes à prevenção e promoção da saúde do 158 

homem estão disponíveis nas unidades de saúde. 159 

________________________________ 160 

3.7) Sr. Carlos Aymar falou da parceira entre a comunidade de moradores do bairro de Barra do 161 

Una, gestão do PSF (Instituto Acqua) e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano, 162 

disse que estão iniciando a formação de um grupo da terceira idade com projetos e intenções de 163 

atividades lúdicas e capacitações de cidadania e dentro dessas atividades estarão 164 

proporcionando palestras. Informou que a formação do Conselho Gestor de Unidade será 165 

mesclada e contará com a participação desse grupo. Por último, disse que o Conselho será 166 

oficialmente informado.  167 

_________________________________ 168 

3.8) Sr. Ubirajara informou que o Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo 169 

tomou a iniciativa de fazer uma discussão a respeito da relação do índio com o mundo atual, 170 

discutindo, principalmente, as questões do impacto da cultura indígena e sua preservação. A 171 

partir desta iniciativa, no ano passado foram escolhidos cinco lugares do Estado de São Paulo 172 

para realizarem grandes encontros da comunidade com profissionais da área da psicologia, 173 

antropologia, sociologia e área da Educação. Lembrou que São Sebastião sediou o espaço no 174 

ano passado, na região de Boiçucanga e este ano estarão realizando o segundo evento. 175 

Informou que esse encontro passou a se chamar “Psicologia e Povos Indígenas” e como 176 

resultado desse trabalho surgiu o livro editado pelo Conselho Regional de Medicina. Em seguida 177 

promoveu o sorteio do referido livro para os presentes, sendo contemplada a conselheira Mirian, 178 

representante da entidade AMBACAM.  179 

____________________________ 180 

 181 

3.9) Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que após aprovação, será assinada 182 

pelos presentes. 183 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 184 

COMUS). 185 

______________________________________________________________________________ 186 

São Sebastião, 13 de julho de 2010. 187 

 188 
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LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 189 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  190 

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

Marta Festa  Ubirajara Nascimento  

Isilda Aparecida R. Giudice   Elias Cecílio Neto  

Carlos Mello de Capitani  Ana Cristina R. Soares  

Viviane Moura Snodgrass  Carlos Cipullo Aymar  

Dircéia Arruda de Oliveira  Cibele A. N. Corte  
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