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ATA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 
SEBASTIÃO. 2 
Data: 10 de janeiro de 2012, 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 159ª ordinária, aprovada por unanimidade. 7 
Ordem do Dia: 8 

1- Aprovação do Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2012; 9 
2- Eleição do Segmento Prestadores de Serviço de Saúde; 10 
3- Aprovação da Continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Temporária de 11 

Avaliação do SUS; 12 
4- Assuntos Gerais. 13 

Sra. Ana Cristina deu início a reunião em segunda chamada em substituição ao Dr. Antonio que 14 
estava a concluir outra reunião. Disponibilizou a ata ordinária anterior para aprovação e os 15 
documentos recebidos no período. Em seguida, passou-se a ordem do dia. 16 
1- Aprovação do Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2012: 17 
A Plenária aprovou, por unanimidade, a realização das reuniões do COMUS, todas as segundas 18 
terças feiras de cada mês, às 16 horas. Apresentada as seguintes datas: 10 de janeiro, 14 de 19 
fevereiro, 13 de março, 10 de abril, 08 de maio, 12 de junho, 10 de julho, 14 de agosto, 11 de 20 
setembro, 09 de outubro, 13 de novembro e 11 de dezembro.  21 
2- Eleição do Segmento Prestadores de Serviço de Saúde: 22 
Dr. Antonio Carlos constatou que não houve comparecimento da prestadora de serviço de saúde 23 
Oftalmo Laser a esta reunião, sendo concedido pela Plenária o empossamento automático da 2ª vaga 24 
do Segmento Prestador para a entidade Instituto Educacional de Ciências da Saúde.    25 
3- Aprovação da continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Temporária de 26 
Avaliação do SUS: 27 
A plenária aprovou, por unanimidade a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela referida 28 
comissão, bem como a composição anterior, até a formação das Comissões no mês de fevereiro/12. 29 
A Comissão é formada pelas conselheiras Márcia Souza Guimarães Ferreira, Silvia Galhardo 30 
Baszynski e Dirceia Arruda de Oliveira até a próxima eleição no mês de fevereiro de 2012. 31 
4- Assuntos Gerais:  32 
4.1- Oficinas de Capacitação Interna do COMUS: 33 
Sr. Carlos Aymar explicou que durante a última gestão percebeu-se uma carência de 34 
comprometimento e entendimento do papel a ser exercido como conselheiro. Considerou que o 35 
compromisso com a participação é responsável pela consistência das ações a serem desenvolvidas 36 
pelo Conselho. Informou que algumas Comissões foram formadas e por inúmeras razões não 37 
executaram o seu trabalho, gerando repercussão negativa devido à falta de documentos que 38 
deveriam ser gerados para subsidiar a Comissão Executiva e de Finanças.  Falou da antiga 39 
reivindicação para cursos de capacitação para conselheiros e das dificuldades encontradas pela Sra. 40 
Cidinha - SESAU para providenciar cursos de capacitação para o COMUS. Considerou que os 41 
Conselheiros deste colegiado são cidadãos e cada qual com a sua percepção da função do exercício 42 
de cidadania. Sendo assim, convidou a Plenária para uma roda de conversa a ser realizada nos dias 43 
17 e 24 de janeiro/12, às 10 horas, objetivando a aquisição da percepção do papel do conselheiro. 44 
Citou a importância do Conselho na estrutura de Saúde do Brasil, disse que sem Conselho atuante 45 
não existe Política Pública de Saúde e o Conselho atua como representante da Sociedade Civil junto 46 
ao Poder Público, Prestadores de Serviço de Saúde e Usuários.  Por último, salientou a importância 47 
do trabalho das comissões e convidou a todos para comparecerem aos dias destinados para as 48 
oficinas internas do COMUS. Sra. Ana Maria reforçou a importância da participação do suplente às 49 
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oficinas. Dr. Antonio Carlos informou que haverá reunião extraordinária para apresentação da 50 
Prestação de Contas no dia 24/01/12, às 16 horas. Explicou que a cada três meses a Comissão de 51 
Finanças emite um relatório ao COMUS referente a análise da Contas da Saúde no período com 52 
apresentação em plenária do COMUS e em audiência pública na Câmara Municipal. Considerou que 53 
devido à coincidência de eventos para o dia 24/01/12 (Oficina, COFIN e COMUS), tentará 54 
providenciar refeições para os conselheiros que ficarão a dispor do Conselho praticamente o dia 55 
inteiro. Explicou aos conselheiros novos, que caso não haja quorum para realização da reunião, o 56 
Conselho não preenche o requisito legal exigido para apresentação na Câmara.  Dr. Antonio falou 57 
da necessidade do planejamento referente à dotação orçamentária do COMUS. Sra. Márcia sugeriu a 58 
criação de uma comissão para tratar de assuntos referentes à comunicação do COMUS, objetivando 59 
a promoção de divulgação e visibilidade para o Conselho, por meio de site, banners, logomarca, 60 
promoção de seminários, conferências, educação social e todos os eventos ligados ao Conselho. Dr. 61 
Antonio parabenizou a sugestão, porém considerou que para colocarmos em práticas todos os 62 
projetos será preciso fazer uma projeção orçamentária anual. Por último informou que o COMUS já 63 
tem sala própria.  64 
4.2- Dr. Antonio parabenizou a Sra. Ana Cristina pela conquista de recursos para compra de um 65 
veiculo tipo van que será destinado para utilização dos usuários da Reabilitação da Costa Sul. Sra. 66 
Ana Cristina disse ter um imenso carinho pelo COMUS e pela cidade de São Sebastião e por 67 
intermédio do Exmo. Deputado William Dib de São Bernardo do Campo conseguiu verba para compra 68 
do referido veículo. Salientou que necessitará cumprir trâmites burocráticos e conta com o apoio da 69 
Secretaria da Saúde para o sucesso da referida aquisição. Dr. Aldo parabenizou o empenho da Sra. 70 
Ana Cristina e agradeceu ao deputado pela iniciativa. 71 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 72 
presentes. 73 
Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e 74 
responsável administrativa do COMUS e presidida pelo Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.      75 
São Sebastião, 10 de janeiro de 2012. 76 
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