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ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 12 de Abril de 2011, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os Ofícios Recebidos e Enviados, e-5 

mails Enviados e Recebidos, Resoluções COMUS nº xxxx, bem como correspondência geral 6 

destinada ao COMUS.  7 

B) Leitura da ata 150ª Ordinária, aprovada por unanimidade. 8 

Ordem do Dia: 9 

1- Retomada da discussão sobre a capacitação interna dos Conselheiros; 10 

2- Comissões Internas do COMUS: Regimento Interno, Cronograma de reuniões e 11 

capacitação de Conselheiros e outros; 12 

3- Assuntos Gerais: 13 

3.1- Comunicado do Dr. Glauco F. de O. R. Gonçalves – médico oftalmologista 14 

representante da empresa Oftalmo Laser LTDA EPP referente ao “Atraso no Pagamento 15 

dos Serviços Oftalmológicos Prestados ao Município de São Sebastião”; 16 

3.2- Comunicado da Dra. Dayana – fonoaudióloga do Lar Vicentino referente atendimento 17 

realizado no Centro de Saúde Central; 18 

3.3- Ofício 24/2011 – CIODONTO ao COMUS; 19 

3.4- Cópia do Ofício 057/11 – Projeto Andorinha destinado a Exma. Sra. Sabrina Martinho, 20 

Juíza da 3ª Vara Criminal da Infância e Juventude – Solicitação de Parceria para Prestação 21 

de Serviços Comunitários – Adolescentes em cumprimento de medida Socioeducativa; 22 

3.5- Retorno da Aldeia Indígena à Composição do COMUS. 23 

Sra. Ana Cristina deu inicio a reunião disponibilizando os documentos recebidos e enviados pelo 24 

COMUS, bem como a aprovação da ata ordinária anterior do COMUS. Em seguida, passou-se a 25 

ordem do dia com inversão de pauta, antecipando o 3º item Assuntos Gerais.  26 

****************************************** 27 

1- Assuntos Gerais: 28 

1.1- Comunicado do Dr. Glauco F. de O. R. Gonçalves – médico oftalmologista 29 

representante da empresa Oftalmo Laser LTDA EPP referente ao “Atraso no Pagamento 30 

dos Serviços Oftalmológicos Prestados ao Município de São Sebastião: 31 

1.1.1- Sra. Ana Cristina efetuou a leitura do referido comunicado na íntegra e em seguida 32 

disponibilizou a palavra à Prestadora de serviço Oftalmo Laser.   33 

1.1.2- Dra. Glaucia E. de O. R. Gonçalves representante da Oftalmo Laser informou que está 34 

representando a empresa em substituição ao Dr. Glauco que não pode comparecer por estar 35 

trabalhando em São José dos Campos. Esclareceu que a fonte motivadora de estar presente a 36 

esta reunião é a falta de pagamento do serviço de oftalmologia prestado ao Município. Informou 37 

que se encontram na mesma situação os prestadores de serviço ECORAD, com representante 38 

presente e Laboratório Itapema que não enviou nenhum representante. Explicou que o 39 

pagamento referente ao mês de janeiro que deveria ocorrer em 25 de fevereiro não aconteceu e 40 

imediatamente comunicaram, por escrito, o Senhor Prefeito, Secretário da Saúde, Presidente do 41 

Instituto e Secretaria da Fazenda. Informou que no final de marco/2011 receberam um oficio do 42 

Instituto ACQUA solicitando a suspensão do serviço. Imediatamente, comunicou o fato ao Senhor 43 

Inácio - Secretaria da Saúde que solicitou a continuidade do serviço e informou que a situação 44 

seria regularizada na semana seguinte. Disse que isso não ocorreu e o pagamento não foi 45 

efetuado. Salientou que esta semana estão efetuando procedimentos com pacientes portadores 46 

de catarata e se por acaso não tiverem acompanhamento médico, poderão ficar cegos. Informou 47 
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que efetuaram diversos contatos por meio de ofícios e telefonemas, ao Instituto, porém sem 48 

sucesso. Quanto a Secretaria da Saúde, disse que o contato também foi muito difícil e as 49 

justificativas não foram satisfatórias. Disse que em pesquisa ao processo pela internet e visita ao 50 

fórum de São Sebastião verificou o andamento do processo e constatou que não existe citação 51 

de bloqueio financeiro na decisão do juiz e em seguida, lançou a seguinte pergunta: “Quem está 52 

recebendo esse dinheiro?”, já que notas fiscais foram emitidas pela Oftalmo Laser, disse temer o 53 

uso das mesmas. Questionou de quem seria a responsabilidade em acompanhar o Instituto com 54 

relação ao pagamento dos prestadores e salientou a falta de pagamento desde janeiro/11. Disse 55 

que não podem mais suportar esta situação, estão há três meses sem pagamento e não 56 

suspenderam o serviço em respeito aos usuários, os quais seriam os grandes prejudicados. Por 57 

último solicitou apoio do Conselho.  58 

1.1.3- Sra. Ana Cristina constatou a ausência de representantes do Instituto ACQUA à reunião.  59 

1.1.4- Sr. Inácio, diretor Administrativo da Secretaria da Saúde, que esclareceu que os serviços 60 

prestados ao município pela ECORAD, Oftalmo Laser e Laboratório Itapema fazem parte do 61 

Programa do Instituo ACQUA e que o repasse financeiro global efetuado pela Prefeitura atende 62 

ao pagamento dos funcionários e demais serviços dentro do contrato com o Instituto ACQUA. 63 

Informou os repasses foram realizados sem interrupção e que neste mês receberam uma ordem 64 

judicial para que o pagamento fosse feito em juízo. E a ordem foi acatada e o depósito foi 65 

realizado conforme determinação judicial. Considerou que cabe ao Instituto ACQUA prestar 66 

contas ao juiz, porém, até o momento, isto não ocorreu. Quanto à questão financeira cabe a 67 

Secretaria da Fazenda prestar esclarecimentos.  68 

1.1.5- Sr. Carlos Aymar considerou que segundo informações obtidas pela COFIN, a suspensão 69 

do pagamento determinada pelo Juiz teria ocorrido em dezembro/10, sendo o primeiro depósito 70 

em juízo para o mês de janeiro/11 com liberação de pagamento de funcionários do PSF e 71 

prestadores de serviços de saúde e que os demais casos deveriam ser tratados de acordo com 72 

as ressalvas apontadas em prestações de contas. Informou que a Comissão de Finanças não 73 

teve oportunidade de analisar essas contas na situação atual, porém em informações extras 74 

oficiais, tomaram conhecimento de que o referido depósito foi efetuado na quinta feira anterior, 75 

portanto três meses após determinação da justiça em 14 de dezembro/10. Disse que ainda não 76 

tiveram oportunidade de analisar as contas na situação atual, porém, estas já foram analisadas 77 

pelo Fundo Municipal de Saúde. Esclareceu que, como coordenador da COMISSÃO, dão parecer 78 

nas contas analisadas e isto ainda não ocorreu. Salientou que todas as contas analisadas do 79 

Instituto foram aprovadas com ressalvas.  80 

1.1.6- Sra. Silvia Galhardo, usuária, mostrou-se temerosa com a possibilidade da suspensão do 81 

serviço provocar prejuízos aos usuários.  82 

1.1.7- Sra. Ana Cristina disponibilizou o momento para discussão, sendo deliberado, por 83 

unanimidade, pela Plenária o seguinte encaminhamento: Enviar ofício convite do COMUS aos 84 

seguintes representantes e Instituições: Exmo. Prefeito Ernane Billote Primazzi, Dr. Aldo 85 

Secretário da Saúde e representantes do Instituto ACQUA, HCSS, ECORAD, Laboratório 86 

Itapema e Oftalmo Laser, para reunião com o COMUS, objetivando, num primeiro 87 

momento, a apuração dos fatos, com posterior deliberação em reunião do Conselho. 88 

1.1.8- Sr. Carlos Aymar considerou que Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria 89 

com o Instituo ACQUA deve se manifestar e estar mais presente em seguida, considerou que 90 

dos representantes dos Prestadores de Serviços de Saúde, dois membros são do ACQUA e, 91 

portanto, devem estar representando o Instituto. Sugeriu uma reflexão quanto ao papel do 92 

conselheiro, questionando a base da representatividade, indivíduo ou entidade? Em seguida, 93 

desculpou-se com a Plenária pela impossibilidade de cumprir o calendário de reuniões da 94 
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COFIN, informou que alguns membros da Comissão tiveram problemas pessoais. Por último, 95 

teceu sua opinião, disse que o Instituto ACQUA tem que dizer claramente, por via documental, o 96 

motivo porque não responde à justiça e às ressalvas apontadas pela COFIN. 97 

1.2- Comunicado da Dra. Dayana – fonoaudióloga do Lar Vicentino referente atendimento 98 

realizado no Centro de Saúde Central: 99 

Sra. Ana Cristina informou que a Secretaria da Saúde apresentou ofício resposta à referida 100 

reclamação e em seguida disponibilizou-o a Sra. Amanda, Lar Vicentino que se prontificou e 101 

entregar o documento a Dra. Dayana.  102 

1.3- Ofício 24/2011 – CIODONTO ao COMUS: 103 

Sra. Ana Cristina informou que o ofício citado acima manifesta o desejo da CIODONTO em 104 

participar da composição do COMUS. Em seguida, informou ao senhor Paulo Alexandre, 105 

Conselheiro e também diretor geral da referida empresa que este ano finda o mandato atual da 106 

composição do COMUS, disponibilizando oportunidade para novas adesões. 107 

1.4- Cópia do Ofício 057/11 – Projeto Andorinha destinado a Exma. Sra. Sabrina Martinho, 108 

Juíza da 3ª Vara Criminal da Infância e Juventude – Solicitação de Parceria com a 109 

Secretaria da Saúde para Prestação de Serviços Comunitários – Adolescentes em 110 

cumprimento de medida Socioeducativa: 111 

Sra. Ana Cristina efetuou a leitura do referido documento na íntegra e em seguida disponibilizou 112 

a palavra a Sra. Alessandra M. Damas, Assistente Social, Projeto Andorinha que discorreu sobre 113 

o trabalho desenvolvido no Projeto, com ênfase na importância de se estabelecer parcerias com 114 

os órgãos de Saúde com relação à prestação de serviços comunitários. Explicou que essas 115 

práticas são voltadas ao adolescente autor de atos infracionais. Explicou que quando o caso não 116 

resulta em internação, ele é encaminhado para medidas socioeducativas, em cumprimento ao 117 

que prevê o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Disse que o Projeto é responsável 118 

pela execução dessas medidas. Em seguida, informou que estão com dificuldades de manter 119 

parceria com a Secretaria da Saúde desde 2010. Realizaram três reuniões com a Secretaria da 120 

Saúde, sendo uma delas com a participação do Instituto ACQUA, enviaram documentos e 121 

projeto, porém não teve resposta a nenhuma solicitação efetuada. Questionada pelo Dr. 122 

Ubirajara quanto à previsão legal (existência de convênio), informou que convênio existe, mas 123 

ainda não foi renovado. Dr. Ubirajara considerou que é preciso definir se a medida é ocupacional, 124 

penal ou de aprendiz. Houve manifestação dos Conselheiros quanto ao grau de responsabilidade 125 

e supervisão ao serviço desenvolvido pelo adolescente, bem como a preocupação da 126 

possibilidade de menor de idade manuseando prontuários médicos. Sra. Alessandra agradeceu o 127 

espaço e salientou que necessitam destas parcerias para continuidade do serviço.  A Plenária 128 

decidiu agendar uma reunião específica para abordagem detalhada deste assunto. 129 

1.5- Retorno da Aldeia Indígena à Composição do COMUS:  130 

Sra. Ana Cristina, citou a presença do senhor Mariano, representante da Aldeia Indígena e 131 

informou que a comunidade manifestou interesse de retornar com representatividade no COMUS 132 

e teve a iniciativa aprovada em Plenária anterior do Conselho. Quanto à documentação oficial 133 

destinada ao COMUS, já está sendo providenciada pela Aldeia. Disse que o retorno é muito bem 134 

vindo. 135 

2- Retomada da discussão sobre a capacitação dos Conselheiros: 136 

Sra. Ana Cristina considerou as dificuldades encontradas pelos conselheiros nas ações do 137 

Conselho por falta de capacitação e em seguida disponibilizou a palavra a Sra. Cidinha, SESAU 138 

que informou que devido à solicitação do Conselho, ano passado, referente à capacitação de 139 

conselheiros, houve a inclusão desse item no Plano Regional de Educação Permanente em 140 

Saúde. Posteriormente a isto, a DRS de Taubaté solicitou o envio da composição do COMUS 141 
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para participação de treinamento em 2010. Fizemos dois encaminhamentos, um para o DRS e o 142 

outro para FIOCRUZ, mas não tivemos resposta. Hoje a Srª. Rosemi da DRS ficou de enviar e-143 

mail confirmando que o representante do CEFOR (Centro de Formação da Saúde) de São Paulo 144 

esteve em Taubaté para adequar as turmas e que em breve deve sair a capacitação.  145 

3- Comissões Internas do COMUS: Regimento Interno, Cronograma de reuniões e 146 

capacitação interna de Conselheiros e outros:  147 

3.1- Sr. Carlos Aymar, conselheiro convidado pela presidente do COMUS para efetuar algumas 148 

considerações sobre a importância do papel de ser Conselheiro. Salientou que ser conselheiro é 149 

uma opção e como tal faz parte da premissa de assumir compromisso de controle e participação 150 

social. Relembrou que antigamente o controle social era oriundo de ações judiciais e que a partir 151 

da constituição de 1988, um novo caminho se abriu para participação no segmento usuários, com 152 

direito a voz. Disse que para ser ouvido é preciso assumir responsabilidades e fazer o melhor em 153 

seu trabalho voluntário com visão do mundo em práticas e políticas de saúde. E compor 154 

comissões faz parte da composição de tarefas do conselheiro, tornando-se esta umas das 155 

maiores dificuldades nos trabalhos do COMUS. Comentou que uma pessoa faz parte de 156 

inúmeras comissões, sendo que o ideal é não sobrecarregar um só membro e que uma das 157 

desculpas apresentadas é a falta de capacitação. Por último solicitou diálogo entre as comissões 158 

do COMUS. 159 

_____________________________ 160 

Sra. Ana Cristina disponibilizou a palavra ao Dr. Elias que informou que a UNESP – São José 161 

dos Campos disponibilizou curso para todos os municípios do Estado de São Paulo e São 162 

Sebastião foi contemplado com 10 vagas. Informou que 10 cirurgiãos dentistas receberão 163 

conhecimento técnico cientifico para atendimento de pessoas com deficiências – Programa de 164 

Formação de Profissionais em Odontologia para Pessoas com Deficiências – DPFOPD.    165 

Sra. Ana Cristina agradeceu a presença de todos e informou que a próxima reunião 166 

extraordinária será no dia 26 de abril/11 terá como item de pauta a Prestação de Contas do 1º 167 

Trimestre/11 e apresentação do RAG - Relatório de Gestão Anual como pauta da reunião.  168 

Informou que o RAG terá envio prévio por e-mail para apreciação antecipada dos conselheiros.  169 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 170 

presentes. 171 

Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 172 

COMUS) e presidida pela Sra. Ana Cristina R. Soares.      São Sebastião, 12 de abril de 2011. 173 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 174 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  175 

José Inácio de Carvalho   Rita de Cássia do N. Simioni   

Solange Cristina C. Toledo  Ubirajara Nascimento  

Isilda Aparecida R. Giudice   Maria Aparecida P. Piedade   

Elias Cecílio Neto  Paulo Alexandre da Silva  

Carlos Mello de Capitani  Ana Cristina R. Soares  

Viviane Moura Snodgrass  Carlos Cipullo Aymar  

Amanda Campos Perez  Dirceia Arruda de Oliveira  

Cibele A. Nascimento Corte  Márcia de Souza G. Ferreira  
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