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ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de agosto de 2010, às 16 horas e 20 minutos, 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 (nº42 e nº43 – nº51ª nº119), e-mails enviados, resoluções do COMUS (nº 09 a 7 

13/2010), bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  8 

______________________________________________________________________________ 9 

B) Leitura das atas: 142ª Ordinária e 94ª Extraordinária, aprovadas por unanimidade. 10 

______________________________________________________________________________ 11 

Ordem do Dia: 12 

1- Esclarecimentos referentes à Prestação de Contas do Instituto Acqua (itens com 13 

ressalvas apresentados em plenária anterior); 14 

2- Apresentação dos Trabalhos da Comissão de Acompanhamento do Instituto Acqua;                   15 

3- Criação da Comissão de Acompanhamento dos Trabalhos Executados no Hospital 16 

de Clinicas de São Sebastião pelo Município (Processo Interventivo); 17 

4- Assuntos Gerais. 18 

______________________________________________________________________________ 19 

Dr. Antonio iniciou a reunião, sugerindo a inversão da pauta, adiantando o item 3º, após constatar 20 

que os responsáveis pela apresentação do item 1º da ordem do dia referente à apresentação das 21 

ressalvas na prestação de contas do Instituto Acqua referente ao 1º trimestre, ainda não estavam 22 

presentes. A seguir, passou-se a ordem do dia.  23 

_______________________ 24 

1-) Criação da Comissão de Acompanhamento dos Trabalhos Executados no Hospital de 25 

Clinicas de São Sebastião (Processo Interventivo); 26 

Dr. Antonio informou que a Secretaria da Saúde solicitou a criação dessa comissão há 27 

aproximadamente duas semanas. Disse que o Secretário referiu que mesmo com a facilitação da 28 

equipe de trabalho dentro do processo interventivo, apresenta dificuldades para acompanhar 29 

formalmente à administração. Informou que o Dr. Aldo vê a necessidade da criação de uma 30 

comissão que acompanhe efetivamente a qualidade do trabalho desenvolvido no Hospital. Dr. 31 

Antonio explicou que na época do Dr. Guilherme, ele era o Secretário ao mesmo tempo em que 32 

era o interventor, podendo ser questionado e responder por toda administração, situação 33 

diferente da Dr. Aldo. Daí a urgência do Dr. Aldo em formar essa Comissão no intuito de formar e 34 

documentar todo o processo histórico e administrativo. Dr. Antonio comentou que sugeriu essa 35 

mesma proposta de criação de comissão para acompanhamento dos trabalhos referentes à 36 

administração do hospital em plenária anterior, lembrou que o período foi marcado pelas 37 

inconsistências da administração do Instituto Sollus e que a sugestão não foi aprovada pelo 38 

Conselho e nem pelo Secretário da Saúde. Sr. Carlos Aymar sugeriu que, além da comissão ser 39 

paritária, seja formada por quatro representantes titulares e quatro representantes suplentes, 40 

objetivando o anteparo da representatividade, tornando-a efetiva e atuante. Dando continuidade 41 

ao processo eleitoral, Dr. Antonio disponibilizou o momento para manifestação dos interessados 42 

na participação da comissão. Candidataram-se os seguintes conselheiros: Dr. Adilson – 43 

segmento Prestadores de Serviço de Saúde; Sra. Ana Cristina – segmento Usuários; Sra. 44 

Márcia- segmento Usuários e Dr. Paulo Alexandre – segmento Prestadores de serviço. Dr. 45 

Antonio informou que a AMESSI providenciou a documentação da entidade e 46 

conseqüentemente, o Dr. Paulo Alexandre está oficialmente cadastrado no COMUS, tendo sua 47 
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participação validada no Conselho, tornando sua participação à Comissão de Acompanhamento 48 

do Instituto Sollus legal. Lembrou que essa representatividade foi ocupada, temporariamente, 49 

pela Sra. Cibele. Sra. Ana Cristina considerou a importância da representatividade do segmento 50 

Usuários quando do convite de indicações de representantes do Conselho às comissões ou 51 

outras representações em seguida destacou o relacionamento estreito entre as comissões 52 

ligadas direta ou indiretamente ao Conselho, disse que essa postura gera crescimento e bom 53 

andamento dos trabalhos, em seguida, destacou a parceira positiva de trabalho da Comissão de 54 

Acompanhamento do Termo de Parceira da Sollus com entidade AMESSI. Dr. Antonio 55 

esclareceu que esta eleição é referente aos representantes do COMUS e as demais estruturas 56 

(SESAU, Irmandade e Intervenção) deverão apresentar seus representantes à Secretaria da 57 

Saúde. A seguir, disponibilizou o momento para votação. Os candidatos aprovados por 58 

unanimidade foram a Sra. Ana Cristina R. Soares – segmento Usuários como Titular e a 59 

Sra. Márcia de Souza Guimarães Ferreira – segmento Usuários como suplente. Dr. Antonio 60 

considerou que a Comissão tem autonomia para convidar profissionais técnicos e outros que se 61 

fizerem necessários para colaborar com os trabalhos realizados. Por último informou que fará um 62 

oficio COMUS informando à Secretaria da Saúde e apresentando os representantes eleitos pelo 63 

COMUS, bem como oficiará a Irmandade Santa casa Coração de Jesus e o Interventor para 64 

encaminhar seus representantes. 65 

____________________________ 66 

2-) Apresentação dos Trabalhos da Comissão de Acompanhamento do Instituto Acqua;                   67 

Dr. Antonio constatou e informou a plenária o não comparecimento dos responsáveis pelo 68 

Instituto Acqua à apresentação do 1º item da pauta. Informou que não recebeu nenhuma 69 

justificativa de ausência até o presente momento. 70 

_________________________ 71 

3-) Apresentação dos Trabalhos realizados pela Comissão de Acompanhamento do Termo 72 

de Parceria com o Instituto Acqua:  73 

Dr. Antonio solicitou informações ao Dr. Elias, membro da referida Comissão, informou 74 

desconhecer os motivos pelo não comparecimento dos demais representantes.  Explicou que a 75 

apresentação ficou comprometida devido à ausência dos demais representantes da comissão, 76 

que estão de posse da documentação necessária a apresentação. Informou que as reuniões da 77 

Comissão de Acompanhamento do Instituto Acqua estão sendo realizadas mensalmente e até o 78 

presente momento, foi constatado que toda ação proposta pelo Instituto está sendo cumprida.   79 

____________________ 80 

4-) Assuntos Gerais: 81 

4.1) Sra. Cidinha, SESAU, informou que no final do ano passado saiu a portaria 139/09 referente 82 

ao Projeto Movimentação – Incentivo à Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, 83 

objetivando a redução de doenças como a hipertensão, diabetes, tabagismo e, outras doenças 84 

que não geram notificação compulsória e não são transmissíveis.  Informou que esse ano 85 

receberam um recurso para continuidade do projeto aprovado o ano passado, com ampliação 86 

para mais cinco unidades do PSF (2 unidades na costa sul, 02 na costa norte e 01 no centro), 87 

somando as atividades que já estavam propostas na implantação do projeto. Lembrou que esse 88 

projeto foi aprovado no ano passado pelo COMUS, informou que no ano passado foram 89 

contemplados com a importância de R$ 40.000,00, depositados na conta do Fundo Municipal e 90 

esse ano o valor destinado é de R$ 35.000,00. Informou que o Projeto de continuidade visa um 91 

trabalho dirigido para população com orientações de incentivo à cultura de hábitos saudáveis de 92 

alimentação e prática de atividade física do munícipe. Para isso, contempla a contratação de um 93 

nutricionista e um Professor de Educação Física com formação especifica para trabalhar com 94 
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preparação da condição física, bem como orientações. Dr. Antonio considerou que haverá a 95 

necessidade de fazer processo seletivo simplificado para contratação por lei emergencial, devido 96 

a inexistência de mecanismos de contratação. Colocada em votação a continuidade das 97 

atividades do Projeto Movimentação – Incentivo à Vigilância de Doenças e Agravos Não 98 

Transmissíveis, aprovada por unanimidade. 99 

_______________________________ 100 

4.2) Dr. Antonio disponibilizou o cartaz referente ao Calendário de Vacinação Antirrábica trazido 101 

pela Sra. Wania, responsável pelo CCZ. 102 

______________________________ 103 

4.3) Sr. André Leandro informou que o Comitê Gestor de Urgência do Litoral Norte colocou como 104 

prazo para inauguração do SAMU no município de São Sebastião a data prevista para outubro 105 

de 2010. Disse que o município foi contemplado com a importância de R$ 1.400.000,00 para a 106 

construção da unidade de Pronto Atendimento que será acoplada ao Hospital da Costa Sul em 107 

Boicucanga. Informou que a equipe Técnica de Enfermagem e motoristas do Litoral Norte já está 108 

treinada e capacitada para desenvolvimento do trabalho. Informou que a liberação do recurso 109 

não pode ser feita nesse momento devido ao período eleitoral, porém os municípios custearão o 110 

recurso até o término do período eleitoral. Salientou que a partir de dezembro/10 terão todo 111 

trabalho documentado pelo Ministério Público com ressarcimento retroativo. Em seguida, 112 

solicitou uma reunião extraordinária para apresentação detalhada da importância citada. A 113 

reunião extraordinária foi marcada para o dia 17 de agosto de 2010, às 16 horas. Questionado 114 

pelo Sr. Carlos Aymar quanto às contratações serem de caráter emergencial, Sr. André 115 

respondeu que as contratações pela lei 1027 trariam problemas, principalmente na contratação 116 

da classe médica, na qual o valor do salário do médico concursado torna-se inferior aos médicos 117 

contratados pela Irmandade, o que geraria problemas e desinteresse dos médicos em assumir o 118 

cargo. Portanto salientou que a equipe não será contratada em caráter emergencial, serão 119 

contratados pela Irmandade. Acordado pela Plenária, por unanimidade, o agendamento da 120 

reunião extraordinária para o dia 17-08-10, às 16 horas, saindo todos cientes da data e 121 

horário da reunião. 122 

__________________________________ 123 

4.4) Sra. Rita de Cássia Simioni entregou o oficio nº 20/2010 – CMAS convidando o COMUS 124 

para participar do II Fórum Municipal de Assistência Social, a ser realizado no dia 21 de agosto 125 

de 2010, às 14 horas, no Teatro municipal de São Sebastião. Disse que o objetivo desse evento 126 

é acompanhar o cumprimento das deliberações efetuadas na II Conferencia Municipal de 127 

Assistência Social realizada em 2009. Salientou a importância da prestação de contas daquilo 128 

que foi feito, objetivando o controle social efetivo. Considerou que a palavra intersetorialidade 129 

deve deixar de ser uma palavra bonita e deve ser efetivada na prática, por último, estendeu o 130 

convite do evento a todos os conselhos; 131 

______________________________________ 132 

4.5) Sra. Cidinha informou a intenção de realizar uma reunião com a Comissão de 133 

Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde. Em seguida sugeriu convocar uma reunião 134 

extraordinária da Comissão para o dia 17 de agosto às 15 horas, objetivando tratar de assuntos 135 

referentes ao Acompanhamento da Programação Anual de Saúde. Sugestão aprovada pelos 136 

presentes. 137 

_______________________________ 138 

4.6) Dr. Antonio informou que hoje visitou o Hospital juntamente com a Sra. Ana Cristina, sendo-139 

lhes apresentadas às mudanças no âmbito estrutural. Dr. Antonio e Sra. Ana Cristina 140 

respondendo a sugestão do Sr. Carlos Aymar para que fizessem uma breve explanação 141 
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referente à visita realizada hoje nas dependências do hospital de Clinicas de São Sebastião, 142 

informaram que apresentarão relatos na próxima reunião extraordinária acordada para próxima 143 

semana. 144 

____________________________________ 145 

4.7) Dr. Antonio informou que o Conselho foi contemplado com um aparelho gravador USB, 146 

doado pela Secretaria da Saúde, aparelho utilizado como facilitador da elaboração das atas do 147 

COMUS. 148 

4.8) Sra. Ana Cristina solicitou apresentar na próxima reunião extraordinária informações 149 

referentes à visita que ela e o Dr. Antonio fizeram ao Hospital de Clinicas de São Sebastião. 150 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 151 

presentes. 152 

Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 153 

COMUS). 154 

______________________________________________________________________________ 155 

São Sebastião, 10 de agosto de 2010. 156 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 157 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  158 

Daniel Bastos de A. Lima Neto  Antonio Carlos N. P. da Silva  

Rita de Cássia do N. Simioni  Solange Cristina C. Toledo  

Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida P. Piedade  Adilson Ferreira de Moraes  

Zenaide Momolo Vidal  Elias Cecílio Neto  

Ana Cristina R. Soares  Viviane Moura Snodgrass  

Carlos Cipullo Aymar  Dircéia Arruda de Oliveira  

Cibele A. N. Corte  Rita de Cássia Souza Nogueira  

Márcia de Souza G. Ferreira  Maria Evelina Pereira Faria  
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