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ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 11 de Agosto 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 12 a 16/2011, bem como correspondência 6 

geral destinada ao COMUS.  7 

B) Leitura das atas 154ª Ordinária e101ª Extraordinária, aprovadas por unanimidade. 8 

Ordem do Dia: 9 

1- Apresentação do Projeto de Apoio a Pessoa com Câncer – ASAPC: 10 

2- Assuntos Gerais: 11 

Sra. Ana Cristina deu inicio a reunião disponibilizando os documentos recebidos e enviados pelo 12 

COMUS, bem como a aprovação das atas ordinária e extraordinária do COMUS. Em seguida, 13 

passou-se a ordem do dia com inversão de pauta, antecipando o 2º item - Assuntos Gerais.  14 

 15 

1- Assuntos Gerais: 16 

1.1 – Sra. Ana Cristina informou que o Carlos Aymar, conselheiro e membro da Comissão de 17 

finanças do COMUS solicitou pedido de desligamento da composição do COMUS devido a 18 

problemas de saúde. Informou que a Conselheira Silvia Galhardo manifestou interesse em 19 

participar da COFIN e em conseqüência desta decisão, participará do Curso de Técnicas de 20 

Faturamento e Auditoria de Contas Médicas com certificação SENAC/SP, vaga oferecida ao 21 

COMUS pela Faculdade Ciodonto. Aprovada pela plenária, por unanimidade a substituição 22 

de Carlos Cipullo Aymar por Silvia Galhardo Baszynski.   23 

1.2- Sra. Ana Cristina informou que não houve resposta da Secretaria da Saúde ao ofício nº 24 

33/2011 – COMUS – solicitação da relação de material de escritório e limpeza adquiridos no 25 

período de janeiro a agosto/2011; 26 

1.3- Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS, informou que a partir da próxima 27 

semana será divulgado para composição do COMUS, Prefeitura e mídia local, os critérios 28 

preliminares do processo eleitoral da nova composição do COMUS, mandato 2011/2013;   29 

1.4- Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS, retificou a nomenclatura da 30 

Comissão de Avaliação do SUS, definida em reunião ordinária anterior, explicou que toda e 31 

qualquer comissão não constante do Regimento Interno do COMUS terá caráter temporário. 32 

Portanto a referida Comissão continuará de caráter temporário, mas com ações permanentes até 33 

a próxima revisão do regimento; 34 

1.5- Sra. Ana Cristina informou que como Conselheira representante do segmento usuários e 35 

Presidente do COMUS, hoje efetuou denúncia ao Ministério Público – ficha de atendimento 36 

1164/11-4 sobre as questões de saúde do município de São Sebastião. Em seguida efetuou a 37 

leitura de suas declarações na íntegra. Os assuntos abordados abrangem a não observância do 38 

Poder Executivo Municipal com relação à Lei Orgânica da Saúde nº 8.142/1990, a não 39 

apresentação de documentos de licitação referente a construção do Hospital da Costa Sul, a não 40 

apresentação do contrato dos Institutos Sollus e ACQUA para deliberação do Conselho, falta de 41 

estrutura das Unidades de Saúde Básicas, falta de medicamentos, falta de insumos, falta de 42 

médicos e falta de respostas aos questionamentos do Conselho. Disse que o Promotor de 43 

Justiça Luiz Fernando Guedes Amberogi dará prosseguimento a esta ação civil. Manifestou 44 

descontentamento por ser obrigada a tomar esta atitude, porém considerando a importância de 45 

sua representatividade como cidadã e presidente do COMUS não poderia ter feito diferente. 46 

Salientou que o Conselho tem a responsabilidade de deixar claro que não está conivente com a 47 
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situação atual e não aprovará nenhuma ação que não tiver sido apreciada pela plenária.  48 

1.6- Sra. Rita de Cássia Simioni considerou que além do encaminhamento ao Ministério 49 

Público, o fato deverá ser divulgado na mídia para conhecimento do verdadeiro posicionamento 50 

COMUS. Disse que essas posturas são inerentes as competências do Conselho e devem se 51 

tornar públicas, objetivando esclarecer as distorções atribuídas ao COMUS pelo Executivo.  52 

1.7- Sra. Silvia Galhardo informou que 10 Unidades de Saúde da Família estão sem médicos, 53 

considerou que esse número representa metade da estrutura geral do município. Considerou que 54 

as Unidades de Saúde estão deixando de cumprir sua principal função de prevenção para 55 

desenvolver atividades de assistência ambulatorial.      56 

1.8- Sra. Ana Cristina solicitou ao Vereador Amilton a apresentação desses fatos para 57 

apreciação em sessão de Câmara. Sra. Rita de Cássia disse que além de colocar em sessão de 58 

Câmara, o legislativo deve dedicar atenção especial, considerando que o Ministério Público 59 

cobrará responsabilidades. 60 

1.9- Vereador Amilton informou que já efetuou nove denúncias de irregularidades as questões 61 

relacionadas à área da saúde. Concordou com a Sra. Rita quanto à responsabilidade e papel da 62 

Câmara de Vereadores, porém informou que tem cumprindo o seu papel. Solicitou ao COMUS 63 

material para enriquecer suas denúncias realizadas junto ao Ministério público. Por último, 64 

salientou que deseja e fará o melhor para o bom desenvolvimento do Município de São 65 

Sebastião. 66 

1.10- Sra. Dircéia parabenizou a atitude da Sra. Ana Cristina como presidente. 67 

2- Apresentação do Projeto de Apoio a Pessoa Com Câncer: 68 

Sra. Márcia de Souza iniciou a apresentação discorrendo sobre o histórico desde a fundação da 69 

Associação. Sendo esta uma Associação filantrópica, de caráter sócio-assistencial e de saúde, 70 

sem fins lucrativos, com finalidade de promover assistência aos pacientes do SUS com Câncer. 71 

Falou do término do convênio com a SETRADH, objetivando a realização do convênio com a 72 

Saúde, considerando que a entidade ASAPC possui um perfil mais voltado para Saúde que para 73 

Assistência Social. Informou que em respeito ao COMUS, esse projeto passou por avaliação dos 74 

técnicos da Comissão Técnica da Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária. Informou que o 75 

projeto conta também com o apoio financeiro da Câmara de Vereadores e que estão aguardando 76 

a sua aprovação para que o repasse financeiro ocorra. Discorreu sobre a clientela abrangida, 77 

justificativa do Projeto e objetivo do projeto, que tem como objetivo o acolhimento das pessoas 78 

com câncer, no período pré e pós imediato aos pacientes submetidos ao tratamento pelo Centro 79 

Oncológico de São Sebastião. Em seguida apresentou a equipe de profissionais da entidade, 80 

formação, vinculo e carga horária exercida. Apresentou o prazo de execução, metodologia de 81 

trabalho e número de pacientes em tratamento. A seguir, passou a palavra ao Sr. Douglas que 82 

informou que a entidade tem sua vida, essencial e exclusivamente, pautada por doações.  Disse 83 

que a equipe de profissionais voluntários manifesta boa vontade para desempenho das funções 84 

as quais se propuseram, porém não possuem vocação para efetuar campanhas para 85 

arrecadação de recursos. Informou que tiveram um período muito promissor com o apoio da 86 

SETRADH, mas o entendimento de buscar o convênio com a Saúde prevaleceu. Em seguida, 87 

discorreu sobre a planilha orçamentária, salientado que esse orçamento foi feito há um ano e 88 

poderá sofrer ajustes nos valores apresentados. Informou que o valor total estimado para o ano  89 

é de 217.845,75 com valor mensal de 18.000,00 e desse montante a Prefeitura repassará em 90 

torno de 12.000,00 mensais e a entidade bancará a diferença. Informou que no primeiro mês 91 

haverá um aporte no valor de R$ 27.000,00 referente à compra de nove poltronas. Após 92 

apresentação orçamentária, Sra. Rita de Cássia Simioni efetuou alguns questionamentos 93 

referente ao conteúdo no detalhamento das planilhas financeiras e solicitou adequação às folhas 94 
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de nº. 4, nº.11 , nº. 12, nº. 13, nº. 14, e nº. 15. Por último, considerou que o Projeto é bom e seus 95 

questionamentos estão voltados para os erros técnicos de análise e confecção, disse que eles 96 

podem onerar o Projeto e prejudicar a entidade. Sr. Douglas explicou que essa não é a versão 97 

final e que as inconformidades apontadas serão adequadas. Sra. Cidinha, SESAU, considerou 98 

que não podemos aprovar o Projeto antes do parecer da Comissão Técnica da SESAU. Sr. 99 

André Fontes informou que existe processo aberto referente ao Projeto em pauta e este já reúne 100 

todos os elementos necessários para sua implantação, porém carece da análise de alguns dos 101 

técnicos da Secretaria da Saúde para sua finalização. Sra. Ana Cristina solicitou agilidade por 102 

parte da Comissão Técnica quanto à análise do projeto, objetivando a apreciação final do 103 

COMUS. Decisão acatada pela plenária.  104 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 105 

presentes. 106 

Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos (funcionária pública e responsável administrativa do 107 

COMUS) e presidida pela Sra. Ana Cristina R. Soares.      São Sebastião, 11 de agosto de 2011. 108 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 109 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  110 

Lidiomar Conelian de Oliveira  Ubirajara Nascimento  

Isilda Aparecida R.Giudice  Maria Aparecida P. Piedade  

Elias Cecílio Neto  Ana Cristina R. Soares  

Silvia Galhardo Baszinski  Dircéia Arruda de Oliveira  

Rita de Cássia do N. Simioni  Kênia Braga Barbosa  

Douglas Della Guardia  Marica de Souza G. Ferreira  

Ângela Maria da Silva  Maria Evelina P. Faria   
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