
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata ord 159ª 13-12-11 ord- Processo Eleitoral-1– Pág. 1 de 4. 

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de dezembro 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-mails 5 

enviados e recebidos, bem como correspondência geral destinada ao COMUS.  6 

B) Leitura da ata 158ª ordinária e 104ª Extraordinária, aprovadas por unanimidade. 7 

Ordem do Dia: 8 

1- Processo Eleitoral do COMUS – Biênio 2012/2013;  9 

2- Assuntos Gerais:  10 

2.1- Esclarecimentos da ASAPC referente a não efetivação do convênio com a Prefeitura 11 

Municipal de São Sebastião; 12 

2.2- Proposta de Formação dos Conselhos Gestores de Unidades; 13 

2.3- Apresentação da determinação do Dr. Juiz Guilherme Kirschner referente autorização 14 

para visitas dos Agentes de Combate às Endemias nas casas fechadas e abandonadas no 15 

Município de São Sebastião (Área residencial e Comercial). 16 

Sra. Ana Cristina deu início a reunião disponibilizando os documentos recebidos no período. Em 17 

seguida, solicitou a inversão da pauta, adiantando o segundo item da pauta. 18 

1-Assuntos Gerais; 19 

1.1- Esclarecimentos da ASAPC referente a não efetivação do convênio com a Prefeitura 20 

Municipal de São Sebastião: 21 

Sr. Douglas lembrou que anteriormente houve uma apresentação do Projeto de Convênio em plenária 22 

do COMUS com solicitação de análise pela Comissão Técnica da Secretaria da Saúde. Informou que 23 

no final de outubro/11 constataram que a entidade estava em via de se tornar insolvente, porém ainda 24 

existia a expectativa de firmar convênio com a PMSS. Durante esse período oficializaram tal situação 25 

ao senhor Prefeito e Câmara Municipal das dificuldades encontradas pela entidade. Informou que 26 

foram convidado pelo Dr. Antonio Carlos, atual Secretário – Adjunto da SESAU que intermediou junto 27 

ao Prefeito um possível entendimento entre as partes. Desta conversa, foi informado a ASAPC que o 28 

Prefeito teve informações que a Instituição ASAPC fazia a cobertura de 20 % da demanda do 29 

Município de São Sebastião e os demais 80 % fazia a cobertura dos Municípios vizinhos. Desta 30 

forma, o senhor Prefeito entendeu que firmar o convênio com a ASAPC não seria interessante ao 31 

Município, suscitando uma revisão do Projeto apresentado. Explicou que, por indicação da Comissão 32 

Técnica da SESAU, a ASAPC deveria apresentar a Prefeitura a proposta de que o Convênio fosse 33 

celebrado, ainda que em caráter precário, no decorrer do período e que no decorrer do período os 34 

ajustes necessários apontados pela PMSS seriam realizados. Informou que assim foi feito, porém, Dr. 35 

Antonio informou que o Prefeito recebeu a proposta da Interventoria do Hospital, para implantação do 36 

serviço de acolhimento aos pacientes em tratamento com câncer, com início dos trabalhos previstos 37 

para o mês de dezembro de 2011. Salientou que esse era o objeto do Projeto de trabalho da ASAPC, 38 

projeto este que visa atender os pacientes em tratamento Oncológico. Considerou que, uma vez que 39 

a interventoria assumiu o referido serviço, os argumentos apresentados no Projeto proposto pela 40 

ASAPC foram “derrubados”. Em seguida, agradeceu ao Dr. Aldo e Dr. Antonio Carlos quanto ao 41 

empenho e providências na agilização da apresentação do Projeto e sobre tudo, considerou que na 42 

ausência de uma política pública, para o setor de oncologia, espera-se que a Prefeitura crie condições 43 

satisfatórias aos pacientes com necessidades oncológicas. Dr. Aldo lamentou o fato da não 44 

efetivação do Convênio ASAPC com a Prefeitura, explicou que os entraves legais estiveram 45 

relacionados às questões de pendências técnicas/administrativas, observadas pela Comissão Técnica 46 

da SESAU. Sra. Silvia Galhardo questionou se o repasse e qualidade do serviço serão mantidos. Dr. 47 

Aldo disse que não acredita que haja uma diminuição de investimentos destinados aos pacientes em 48 

tratamento com câncer.    49 
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1.2- Proposta de Formação dos Conselhos Gestores de Unidades: Sra. Isabela, SESAU, 50 

informou que apresentará um projeto para resgate e formação dos CGU’s, apoiado no envolvimento 51 

das Unidades de Saúde e respectiva Comunidade. Em seguida solicitou apoio do Conselho. 52 

Sra. Ana Cristina deu as boas vindas ao Dr. Antonio Carlos que rescindiu contrato com a Prefeitura 53 

de Caraguá e retornou para o Município de São Sebastião. Em seguida a Plenária o acolheu com 54 

aplausos calorosos. 55 

1.3- Apresentação da determinação do Dr. Guilherme Kirschner, Juiz de Direito da 2ª Vara da 56 

Comarca de São Sebastião, referente autorização para visitas dos Agentes de Combate às 57 

Endemias nas casas fechadas e abandonadas no Município de São Sebastião (Área residencial 58 

e Comercial): 59 

Dr. Antonio Carlos, Secretário – Adjunto SESAU, informou que estava como Secretário da Saúde no 60 

Município de Caraguatatuba há aproximadamente 01 ano. Disse desconhecer as razões do seu 61 

desligamento, porém mostrou-se feliz por ter retornado, afinal é morador e funcionário do Município 62 

de São Sebastião há 16 anos. Disse que a experiência vivida foi enriquecedora para sua vida 63 

profissional. Em seguida, informou que o setor de Vigilância o incumbiu de apresentar ao COMUS a 64 

determinação do Juiz em relação à situação das casas de veraneio fechadas. Disse que as casas que 65 

possuem caseiros, os agentes conseguem realizar o seu trabalho, porém o grande problema se 66 

concentra naquelas que não possuem caseiros e/ou responsáveis pela residência. Dr. Aldo 67 

considerou que somente uma casa sem os devidos cuidados para combater a dengue já é suficiente 68 

para causar uma grande disseminação da dengue. Dr. Antonio considerou que lidar com a 69 

sensibilização das pessoas não é tarefa fácil, porém é preciso iniciar alternativas efetivas no combate 70 

à dengue, urgentemente. Salientou que essa determinação judicial dará respaldo para os agentes 71 

entrarem nas residências. Explicou que essa ação poderá contar com a ajuda do chaveiro, vizinho 72 

próximo ou testemunha, com entrada na residência, realização da visita e relatório da situação 73 

encontrada. Informou que a proposta da referida apresentação visa contar com o apoio do COMUS 74 

frente à decisão do Juiz. Disse que posteriormente a Vigilância apresentará ao COMUS um plano de 75 

como será executado tais procedimentos com publicação a posteriori e informação a todas as 76 

instâncias pertinentes. Sra. Viviane sugeriu que o COMUS faça contato com as Sociedades Amigos 77 

de Bairro no intuito de colaborarem com a divulgação nos bairros a serem visitados. Sr. Puríssimo 78 

sugeriu utilizar também o órgão SABESP como colaboradora para divulgação dessas ações. Dr. 79 

Antonio considerou que toda sugestão será bem vinda e caso existam outras, estas poderão ser 80 

enviadas para o e-mail do Conselho. Em seguida esclareceu a pedido do Sr. Carlos Aymar que numa 81 

próxima reunião será apresentado um plano de ação de como essas ações serão realizadas, porém a 82 

apresentação de hoje visa informar o Conselho em primeira mão que as casas fechadas receberão 83 

um tratamento mais rígido de acordo com a lei e com a determinação do Dr. Juiz. Informou que a 84 

Vigilância está elaborando o plano de trabalho que será apresentado para o COMUS futuramente. 85 

Explicou que esta decisão judicial garantirá aos profissionais de saúde mais segurança para 86 

desenvolver suas atividades, considerando que os interesses coletivos se sobrepõem aos individuais 87 

diante do fator de risco de epidemia. Por último solicitou o apoio da Plenária para essas ações que 88 

terão início a partir de janeiro de 2012. Sra. Ana Cristina colocou para aprovação da Plenária o apoio 89 

do COMUS ao Setor de Vigilância diante da determinação do Juiz, proposta aprovada por 90 

unanimidade.  91 

3- Processo Eleitoral:  92 

Sra. Ana Cristina considerando a ausência de duas das três entidades inscritas no segmento 93 

prestadores, solicitou à plenária sugestões para definição referente à escolha da entidade.  94 

1ª Sugestão: Dr. Antonio Carlos sugeriu que a 1ª vaga seja ocupada automaticamente pela 95 

Irmandade, considerando ser o único prestador presente à reunião e as demais prestadoras sejam 96 

votadas na próxima reunião ordinária do COMUS. 2ª Sugestão: Sr. Carlos Aymar ratificou a 97 

sugestão do Dr. Antonio quanto à ocupação da 1ª vaga pela Irmandade, porém sugeriu que a 98 

Irmandade eleja a outra entidade inscrita, considerando que elas não compareceram e não 99 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata ord 159ª 13-12-11 ord- Processo Eleitoral-1– Pág. 3 de 4. 

valorizaram o processo eleitoral.  Sra. Ana Cristina disse que nem toda ausência caracteriza falta de 100 

interesse, disse que alguns conselheiros apresentaram justificativas plausíveis. 3ª Sugestão: Sr. 101 

Ubirajara sugeriu que as duas entidades candidatas decidam entre elas quem ocupará a vaga no 102 

referido segmento. 4ª Sugestão: Sra. Rita de Cássia Simioni considerou que caberá ao Conselho 103 

vigente a decisão de escolha das entidades inscritas. 5ª Sugestão: Dr. Aldo solicitou ao Conselho 104 

que seja comprovada a prestação de serviços no município pelos prestadores candidatos, 105 

considerando que estão sendo realizadas licitações para os serviços de imagens, bucomaxilo, 106 

laboratório e serviços de oftalmologia. Por último, sugeriu que haja publicação até a próxima plenária, 107 

com divulgação da existência da vaga para o segmento prestador, propiciando a oportunidade de 108 

participação para outros prestadores. Sra. Ana Cristina colocou em votação as sugestões 109 

apresentadas. A Plenária decidiu que o período eleitoral será prorrogado até a próxima reunião 110 

ordinária do Conselho, tendo a 1ª vaga ocupada pela Irmandade, única prestadora presente, e 111 

quanto às outras duas entidades inscritas e outras que poderão se inscrever no período, 112 

dependerá do processo de escolha pelo segmento prestador.  113 

Dando seguimento, Sra. Ana Cristina efetuou a leitura da minuta da nova composição por segmento 114 

de representatividade, discorrendo a apresentação nominal dos titulares e suplentes. Informou que as 115 

demais comissões serão formadas depois da 1ª oficina interna que será realizada no mês de janeiro 116 

de 2012.  Em seguida disponibilizou o momento para eleição da Comissão Executiva. Informou que 117 

está candidata a reeleição e solicitou que os candidatados a presidência, vice presidência e 118 

secretários se manifestassem. Apresentaram-se como candidatos a presidência os seguintes 119 

conselheiros: Dr. Antonio Carlos N. P. da Silva e Sra. Ana Cristina R. Soares. Sr. Carlos Aymar 120 

manifestou descontentamento pela estratégia articulada, na qual o segmento Governo, novamente 121 

ocupará a presidência do Conselho, disse que tal situação, em alguns momentos, torna as ações do 122 

Conselho limitantes. Dr. Antonio esclareceu que nunca foi político durante o exercício de presidente 123 

no COMUS. Sra. Ana Cristina informou que teve a oportunidade de conviver com Dr. Antonio como 124 

Vice- Presidente e Presidente do COMUS e em nenhum momento presenciou algo ou alguma atitude 125 

que o desabonasse, pelo contrário ele sempre defendeu o Conselho acima de tudo, até do próprio 126 

cargo ocupado dentro da Secretaria da Saúde. Lembrou da denúncia efetuada ao Ministério público 127 

por ação do Dr. Antonio.    128 

______________________ 129 

 130 

2.1- Eleição da Comissão Executiva do COMUS: A eleição se deu por votos abertos, de forma 131 

nominal, resultando no total de 12 votos a favor do Dr. Antonio e 08 votos a favor da Sra. Ana 132 

Cristina. Ficando aprovada a seguinte composição:  133 

 134 

Presidente: Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva; 135 

Vice- Presidente: Ana Cristina Rocha; 136 

1ª Secretária: Márcia Souza Guimarães Ferreira; 137 

2º Secretário: Ubirajara Nascimento. 138 

2.2- Sra. Ana Maria, responsável Administrativa do COMUS, informou que no mês de janeiro de 2012 139 

será realizada oficina de capacitação para conselheiros, objetivando a integração e orientação básica 140 

aos novos conselheiros, bem como esclarecimento para formação das comissões inerentes aos 141 

trabalhos do COMUS. As oficinas estão previstas para os dias 17 e 24/01/12. Sra. Cidinha, SESAU, 142 

informou que efetuou um contato com o Coordenador de Ensino da Escola Nacional de Saúde 143 

Pública - Fiocruz, com retorno informando que até julho de 2012 estarão formando turmas de 144 

conselheiros, ocasião em que também serão divulgados mais detalhes sobre como os Conselhos 145 

poderão participar. Quanto a DRS de Taubaté também realizará curso até o mês de março, porém 146 

com cessão de vagas limitadas. Todas essas propostas de curso de capacitação de conselheiros 147 

serão apresentadas com antecedência ao COMUS, objetivando capacitar o maior número possível de 148 

conselheiros. Sr. Carlos Aymar explicou que essas oficinas objetivarão a troca de experiência e sua 149 
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dinâmica se dará por meio de uma roda de conversa, na qual serão discutidas as responsabilidades 150 

dos conselheiros diante da participação social assumida.  151 

2.3- Dr. Antonio considerou que hoje foi votado responsabilidades, até por se tratar de um trabalho 152 

voluntário. Salientou que o que prevalece é a decisão da plenária e não a vontade pessoal do 153 

presidente. Disse que o consenso é predominante e esta é a linha de condução dos trabalhos do 154 

Conselho, salientou que qualquer atitude a revelia do Conselho seria ilegal. Agradeceu a presença e 155 

apoio de todos. Por último parabenizou o excelente trabalho da Sra. Ana Cristina na condução dos 156 

trabalhos, disse que ela enfrentou situações dificílimas e soube conduzi-las de forma brilhante.  157 

2.4- Sr. Carlos Aymar solicitou a formação de uma Comissão de Finanças Temporária para examinar 158 

e aprovar as contas do 4º Trimestre/11 até 21 de janeiro de 2012. Destacou a importância da 159 

formação dessa comissão temporária com atuação até a eleição da comissão permanente em 160 

fevereiro de 2012. Sugestão aprovada por unanimidade pela Plenária. Ficando aprovada a seguinte 161 

formação da COFIN – Comissão de Finanças Temporária: Dr. Ubirajara Nascimento; Sr. Carlos 162 

Cipullo Aymar; Sra. Silvia Galhardo Baszynski; Dra. Tânia Regina Sarak.  163 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 164 

presentes. 165 

Ata elaborada                             por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 166 

responsável administrativa do COMUS e presidida pela Sra. Ana Cristina Rocha Soares.      São 167 

Sebastião, 13 de dezembro de 2011. 168 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 169 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  170 

Aldo Pedro Conelian Junior  Maria Guilhermina Tavolaro  

Rogéria dos Santos  Ana Cristina Rocha Soares  

Ubirajara Nascimento  Silvia Galhardo Baszynski   

Isilda Aparecida R. Giudice  Viviane Moura Snodgrass  

Maria Aparecida Pinheiro Piedade  Carlos Cipullo Aymar  

Adilson Ferreira de Moraes  Dirceia Arruda de Oliveira  

Leonel Nulman Szterling  Sandra Ferreira Porto  

Rita de Cássia do N. Simioni  Kênia Braga Barbosa  

Marilda Pool de Almeida  Douglas Della Guardia  

Márcia de Souza G. Ferreira  Ângela Maria da Silva  

Maria Evelina Pereira Faria  *************************************** ************** 
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