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ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 05 de outubro de 2010, às 16 horas, em segunda chamada. 3 

___________________________ 4 

Expediente – Leitura e disponibilização dos documentos: 5 

A) Ofícios recebidos, ofícios COMUS enviados (nº 125º ao nº 135º), Resoluções COMUS (16ª a 6 

21ª), Decretos COMUS de alteração da composição (nº 4888-2010 e 4893-2010), e-mails 7 

enviados e recebidos, outros documentos. 8 

B) Ata 144ª ordinária, aprovada por unanimidade. 9 

________________________ 10 

Ordem do Dia: 11 

1- Apresentação do Protocolo para Creches e Berçários do Município de São 12 

Sebastião e Termo de Compromisso a ser firmado entre os usuários da creches e o 13 

Município de São Sebastião;  14 

2- Aprovação do Relatório Final da Conferencia Municipal da Saúde; 15 

3- Assuntos Gerais. 16 

 17 

Dr. Antonio deu inicio a reunião disponibilizando para aprovação a ata da 144ª reunião ordinária 18 

do COMUS referente à aprovação do Projeto de Humanização no HCSS e Esclarecimentos 19 

sobre a implantação do SAMU. Objetivando proporcionar tempo adequado para apresentação do 20 

1º item da pauta, Dr. Antonio propôs a inversão da pauta adiantando os dois últimos itens da 21 

pauta. Informou que a Secretaria de Saúde e COMUS passaram por auditoria do SUS e, dentro 22 

de aproximadamente 40 dias, receberão relatório final correspondente. Em relação à doação 23 

dos equipamentos (computador e impressora) doados pelo Ministério, informou que o 24 

COMUS entregou às auditoras declaração COMUS de não recebimento do Termo de 25 

Doação, versão final assinada pelo Ministério da Saúde.  Sra. Ana Cristina informou que o 26 

Senhor Márcio Tenório não pode comparecer por estar em reunião no hospital e, que numa 27 

próxima reunião, apresentará resposta ao oficio do COMUS referente à aquisição dos 28 

equipamentos (autoclave e carrinho de anestesia). Em seguida, efetuou a leitura da carta de 29 

solicitação de desligamento da Sra. Mirian Pinheiro dos Santos e Alex Junior Pinheiro dos Santos 30 

da entidade AMBACAM. Disponibilizou o momento para Sra. Mirian, que informou que o 31 

presidente da entidade não oferece apoio para continuidade dos trabalhos, resultando na 32 

oficialização do seu pedido de desligamento, bem como o de seu suplente a AMBACAM. Dr. 33 

Antonio considerou que com o pedido de desligamento dos representantes, o COMUS estará 34 

oficiando a entidade e aguardará manifestação quanto à permanência ou não no Conselho. 35 

Comunicou que a reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde será 36 

realizada no dia 26/10/10, às 16h, na Secretaria de Saúde. Informou que no dia 14 e 15 de 37 

outubro serão realizadas as oficinas de capacitação com enfoque nos Conselhos Gestores de 38 

Unidades, na cidade de Caraguá, salientou a importância do comparecimento da Comissão 39 

Organizadora do processo eleitoral dos CGU’s e, em seguida, estendeu o convite a todos 40 

conselheiros. Informou que essas oficinas são itinerantes podendo ser realizada aqui no 41 

município de São Sebastião, favorecendo a participação de todos. Sra. Maria Evelina manifestou 42 

desconhecimento do exercício de conselheira em algumas ações e descontentamento na 43 

formação das comissões do COMUS, disse que há uma concentração das mesmas pessoas em 44 

diferentes comissões. Disse que o desconhecimento impede o entrosamento para quem está 45 

iniciando como conselheiro. Dr. Antonio explicou que não há nenhum tipo de seleção pré 46 

estabelecida para escolha dos representantes das comissões, pelo contrário existe uma grande 47 
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dificuldade de manifestação voluntária para participação às comissões formadas pelo conselho, 48 

fato que, realmente, sobrecarrega sempre os mesmos participantes. Considerou, ainda, que o 49 

fato de não ter tido capacitação durante o período da formação desta composição pode gerar 50 

interpretações diferentes e distorcidas pelos membros iniciantes. Salientou que toda formação é 51 

decidida pela plenária. Sr. Carlos Aymar sugeriu uma capacitação mínima oferecida pelo próprio 52 

COMUSSS, com participação de conselheiros capacitados e interessados em transmitir algum 53 

conhecimento para os conselheiros iniciantes, objetivando o fortalecimento e melhora na postura 54 

do conselho. Ficou decidido pela plenária que o agendamento desta reunião será definido na 55 

próxima reunião ordinária de novembro. Sugestão aprovada pela plenária, por unanimidade.  56 

Em relação à primeira reunião da Comissão Organizadora do processo eleitoral dos CGU’s 57 

ficou agendada para o dia 07-10-10, às 9 h, sala do COMUS. 58 

 59 

____________________________ 60 

1-) Aprovação do Relatório Final da Conferência Municipal de Saúde: 61 

Dr. Antonio lembrou que o relatório em pauta teve envio prévio, por e-mail, para apreciação dos 62 

conselheiros e que seu teor resume toda discussão em plenária da conferencia. Informou que o 63 

COMUS enviou para apreciação cópia do resultado da conferencia a todas as sociedades 64 

amigos de bairro, conselhos e secretarias. Por último, informou que a aprovação do Relatório 65 

Final da Conferencia resultará em resolução do COMUS. Colocado para votação o Relatório 66 

Final da Conferência, aprovado por unanimidade.  67 

________________________________ 68 

 69 

2-) Apresentação do Protocolo para Creches e Berçários do Município de São Sebastião e 70 

Termo de Compromisso a ser firmado entre o usuário das creches e o Município de São 71 

Sebastião: 72 

Dra. Shirley iniciou a apresentação apresentando a equipe responsável pela elaboração do 73 

documento em questão, Dra. Shirley Aparecida Romeiro – pediatra, Dra. Cláudia Lopes Fênix – 74 

Nutricionista, Dra. Wania Bersani – Fonoaudióloga e Dr. Antonio Carlos Nisoli P. da Silva – 75 

Advogado. Salientou que a elaboração do Protocolo tem participação de toda equipe e que as 76 

primeiras idéias referentes a esse projeto se iniciaram em 2007, somadas à vinda da nutricionista 77 

Cláudia. Informou que no 1º semestre de 2008 realizaram visitas aos berçários e creches para 78 

conhecimento da clientela atendida; no 2º semestre/08 com resultado das observações e 79 

elaboração de relatórios, puderam verificar a falta de um protocolo para padronizar o atendimento 80 

às crianças. Daí a elaboração do protocolo de Cuidados para crianças de creches e berçários do 81 

município de São Sebastião. Explicou que o objetivo era fornecer material orientativo aos 82 

educadores, fornecer orientação técnica, objetivando a valorização do profissional, bem como 83 

ambiente acolhedor e humanizado. Explicou que somaram a busca do conhecimento especifico à 84 

demanda encontrada nas unidades visitadas e resolveram elaborar o próprio protocolo voltado 85 

para o atendimento das necessidades do município. Disse que esse protocolo tem como objetivo 86 

subsidiar orientação técnica para o educador, fazendo com que ele seja um multiplicador das 87 

informações junto à família. Em seguida, discorreu sobre os temas abordados pelo protocolo, 88 

bem como suas especificidades, traçando paralelos de orientações voltados aos educadores e a 89 

família. Em relação ao ano de 2009, no 1º semestre, iniciaram a capacitação/treinamento dos 90 

educadores. Apresentou o protocolo dos temas trabalhados, participantes, palestrantes e carga 91 

horária. Em seguida apresentou a minuta do Termo de Compromisso entre o Município de São 92 

Sebastião e o usuário das instituições de educação infantil municipal e conveniadas. Disse que é 93 

um contrato firmado entre instituição e o responsável pela criança com finalidade educativa e 94 
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orientativa. Este contrato é firmado anualmente pela instituição e responsável pela criança, 95 

explicou que este documento estabelecerá as responsabilidades entre as partes interessadas, 96 

família e instituição, e seu inicio está previsto para 2011. Salientou que este termo foi 97 

amplamente discutido com os gestores das unidades e Secretaria da Educação, com supervisão 98 

e assessoria jurídica do Dr. Antonio Carlos. Já no 2º semestre de 2009 e 1º semestre de 2010, 99 

realizaram visitas em 15 creches e 03 berçários, objetivando observar a sequência das ações do 100 

protocolo, eventuais dificuldades encontradas, comentários e sugestões dos gestores. Após 101 

registro dessas observações em questionário próprio aplicado nas unidades visitadas puderam 102 

fazer observações muito importantes. Discorreu detalhadamente sobre  o que foi visto in loco  e 103 

as alterações ocorridas após as visitas e orientações efetuadas. Dentre elas, destacou a melhora 104 

significativa em relação à higiene das crianças, disse que houve pouco relato de casos em que 105 

as crianças chegaram à creche em má condição de higiene. Quanto às condições dos banheiros 106 

das unidades apresentaram algumas irregularidades no que se refere à localização na planta 107 

física da instituição, conforto térmico, instalação física, hidráulica, elétrica e privacidade. Sra. 108 

Eliana, representante da Secretaria da Educação informou que medidas já estão sendo tomadas 109 

para corrigir as irregularidades e tornar o ambiente mais adequado e acolhedor. Quanto ao uso 110 

de chupetas e mamadeiras algumas unidades já aboliram seu uso. Informou que a partir do ano 111 

de 2011 não será permitida a entrada de chupetas e uso de mamadeiras nas creches e berçários 112 

do município de São Sebastião. Dra. Shirley informou que as creches da prefeitura estão em 113 

melhores condições que as creches conveniadas e que as necessidades de adequação já foram 114 

informadas a Secretaria da Educação. Com relação à educação em saúde, quase todas as 115 

unidades informaram que recebem orientações da equipe de saúde da família, com elogios a 116 

participação do serviço de fonoaudiologia e odontologia. Para o 2º semestre de 2010, informou 117 

que fizeram reunião com todas as diretoras das creches e berçários e apresentaram o relatório 118 

de visitas, com releitura do protocolo, releitura do termo de compromisso e esse material teve a 119 

aprovação pelos diretores e educadores. Dessa última reunião decidiram submeter esse 120 

protocolo e o termo de compromisso para Aprovação do Conselho Municipal de Saúde, Conselho 121 

da Educação, Conselho da Criança e do Adolescente, com cópia à Promotoria para 122 

manifestação, mediante aprovações alcançadas e registradas em cartório. Concluída todas estas 123 

etapas, a partir de 2011, este documento será o norteador de todas as creches e berçários do 124 

município. Dr. Antonio disponibilizou o momento para esclarecimentos. Sra. Dircéia teceu elogios 125 

ao trabalho da equipe e manifestou voto de aprovação e sugeriu a extensão desse trabalho para 126 

o ensino fundamental. Dra. Shirley explicou que esse trabalho é preventivo e está sendo 127 

investido precocemente nas creches e berçários. Sra. Viviane manifestou contentamento com o 128 

protocolo e parabenizou o trabalho da equipe. Não havendo dúvidas, Dr. Antonio solicitou o envio 129 

das cópias de aprovação pelos demais conselhos citados. Em seguida, colocou o Protocolo 130 

para Creches e Berçários do Município de São Sebastião e o Termo de Compromisso, 131 

ambos aprovados por unanimidade. 132 

____________________________ 133 

3) Assuntos Gerais: 134 

3.1) Dra. Márcia solicitou uma reunião extraordinária para apresentação dos trabalhos do Comitê 135 

de Mortalidade.  136 

_______________________________ 137 

Esgotados todos os esclarecimentos e não havendo mais dúvidas no momento, Dr. Antonio 138 

encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, 139 

será assinada pelos presentes. 140 
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Ata elaborada por: Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 141 

COMUS). 142 

______________________________________________________________________________ 143 

São Sebastião, 05 de outubro de 2010. 144 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 145 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  146 

Aldo Pedro Conelian Junior  Antonio Carlos N. P. da Silva  
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Ubirajara Nascimento  Isilda Aparecida R. Giudice  

Maria Aparecida P. Piedade  Adilson Ferreira de Moraes  

Elias Cecílio Neto  Ana Cristina R. Soares  

Viviane Moura Snodgrass  Carlos Cipullo Aymar  

Dircéia Arruda de Oliveira  Cibele A. N. Corte  
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