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ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 
SEBASTIÃO. 2 
Data: 13 de Março 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 161ª ordinária, aprovada por unanimidade. 7 
Ordem do Dia: 8 

1- Esclarecimentos sobre o Projeto de Construção do Hospital de Boiçucanga; 9 
2- Assuntos Gerais. 10 

Dr. Antonio Carlos deu início a reunião em segunda chamada e em seguida comentou os 11 
documentos recebidos no período, colocando-os a disposição para consulta: Memo nº. 044/2012-12 
HCSS (sobre boletim informativo HCSS); Ofício nº. 082/2012-Sesau (referente Processo licitatório 13 
61509/11-exames laboratoriais); Ofício nº. 57/2012 (ref. Dr. Paulo Alexandre como membro da 14 
COFIN); Ofício nº. 061/2012-Sesau (substituição Sra. Lidiomar pela Srta. Isabela Pacola, Sr. José 15 
Ignácio pelo Sr. Cláudio Delgado) e Decreto nº. 5318/2012 ref. ao mesmo assunto; Ofício COMUS nº. 16 
15/2012; Ofício COMUS nº.12/2012 (Inquérito Polícia Federal ref. Instituto Sollus); Ofício nº. 096/2012 17 
– Sesau (solicitação reunião extraordinária para 27/03/12); Ofício COMUS nº. 13/2012 (ref. denúncia 18 
Laboratório Itapema); Ofício COMUS nº. 14/2012 (ref. Boletim Informativo HCSS); Lidas as 19 
Resoluções Comus nº. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2012. Foi sugerida a inversão da pauta, 20 
passando a ser discutido inicialmente o item 2. 21 
2) ASSUNTOS GERAIS: 22 
2.1) Sra. Márcia solicitou que todas as Comissões apresentem seus Planos de Trabalho para este 23 
ano até o próximo dia 16/03, pessoalmente ou por e-mail, indicando o nome do seu coordenador. Sr. 24 
Carlos Aymar ponderou que a Comissão não pode estar definida se faltar representante de algum 25 
segmento. Sr. Puríssimo informou que após a última reunião do Comus, houve o preenchimento da 26 
COFIN, com a indicação do Dr. Paulo Alexandre, fato desconhecido pelo Sr. Carlos Aymar; 2.2) Dr. 27 
Antonio informou que para a próxima reunião ordinária serão incluídos como itens de pauta: Valor do 28 
Incentivo do PACS repassado pelo Ministério da Saúde; Determinação judicial para realização de 29 
exame de DNA com recursos da saúde; Sra. Ana Soares solicitou também a inclusão do item 30 
‘fornecimento de protetor solar para os ACS’s’; 31 
1) ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 32 

BOIÇUCANGA: 33 
Dr. Elias fez a apresentação da Comissão instituída por meio da Portaria nº. 14/2012, destacando a 34 
composição, os objetivos, a vocação do hospital para a área de maternidade, bem como as 35 
regulamentações técnicas do Ministério da Saúde pertinentes à matéria. Ressaltou o trabalho que 36 
vem sendo realizado pela equipe técnica responsável pelo assunto, em especial a Srta. Isabela 37 
Pacola, Sra. Geogia, Dras. Fabiana e Mamy e os arquitetos José Roberto e Kátia Regina. O arquiteto 38 
Silvio Sant’anna, responsável pelo projeto arquitetônico, fez sua apresentação, destacando os 39 
princípios arquitetônicos e funcionais do hospital. Detalhou o projeto executivo básico de arquitetura e 40 
fotos em 3D; Dr. Aldo destacou a importância da obra para o Município; Sr. Manoel Corte fez 41 
indagações técnicas ao Sr. Silvio com relação a área do projeto e da obra; as medidas do projeto e 42 
número de pavimentos, que em seu entendimento, estão em desacordo com a lei; se o Sr. Silvio é o 43 
responsável técnico do projeto; ponderou que se existe lei, é para ser cumprida; que o projeto 44 
começou errado ao prever heliponto, caixa d’água, o que não atende a legislação; que na 45 
irregularidade, já apresentou denúncia ao Ministério Público; que não houve aprovação da ANVISA. 46 
Sr. Silvio informou que é o responsável técnico pelo projeto; que acompanha todo o procedimento 47 
desde o início e que algumas situações são casos de interpretação da lei. Ressalta que as diretrizes 48 
iniciais pertinentes a teste projeto lhe foram transmitidas pelo Dr. Leo Jardim - médico da SESAU, em 49 
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reuniões iniciais. Iniciou-se então debate técnico sobre questões pontuais de medidas, pavimentos, 50 
etc. Dr. Antonio interveio, ressaltando que todos os dados técnicos deverão ser avaliados, Sr. 51 
Manoel Corte disse que houve irregularidades na licitação, incluindo a questão dos valores licitados; 52 
que a administração insiste em licitar a obra por metros construídos, em vez de licitar por valor global. 53 
Dr. Aldo ponderou que questões relacionadas à licitação não estão na pauta. Sr. Puríssimo disse 54 
que ninguém é contra a construção, desde que atendidos os preceitos legais; Sra. Silvia indagou se o 55 
projeto tem todas as licenças exigidas pela legislação. Dra. Fabiana informou que existe a licença 56 
prévia da CETESB, que o andamento normal é a obtenção da licença de instalação, o que está 57 
acontecendo dentro do previsto; Sra. Geórgia informou que a licença da Vigilância Sanitária não 58 
carece de emissão por outras esferas de governo, uma vez que o município tem a gestão plena do 59 
sistema de saúde, portanto a licença emitida pela Vigilância Sanitária cumpre a legislação; que 60 
posteriormente existe auditoria da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a CETESB; Sra. 61 
Ana Soares indagou a Equipe Técnica com a relação a quem vai custear o funcionamento, se 62 
município ou MS; quais procedimentos médicos serão feitos; quantos leitos têm; ressaltou que o 63 
assunto não foi apresentado previamente, que o Comus foi desrespeitado; que é favorável a 64 
construção, mas contra o local; Dr. Antonio ponderou que todos os aspectos são importantes, que 65 
em duas oportunidades, em consulta pública, a população manifestou seu apoio ao projeto; que se as 66 
questões relacionadas a área técnica sejam esclarecidas pelos departamentos correspondentes; Sra. 67 
Ana Soares ponderou que entende que o Comus não poderá ser responsabilizado pelas 68 
irregularidades devido a não apresentação prévia; Sr. Jose Roberto, arquiteto da Sesau, informou 69 
que a equipe técnica, sobretudo os representantes da VISA, tem como foco a licença de 70 
funcionamento do hospital, sendo complementado pela Srta. Isabela Pacola que a equipe também 71 
está atuando na questão do planejamento, obras e gestão. Sra. Georgia fez explanação quanto ao 72 
fluxo e estrutura assistencial dentro do projeto; Sr. Puríssimo parabenizou a Equipe Técnica, mas 73 
ressaltou a ausência de representante do Executivo que autorizou o projeto sem ter apreciação 74 
prévia, mesmo que tenha sido promessa de campanha, mas que deveria ser discutido no COMUS; 75 
sugeriu um requerimento para que o Secretário de Governo e Administração façam a apresentação 76 
que deveria ser feito; indagou também ao Sr. Silvio se o acesso pela avenida central não prejudicaria 77 
o fluxo no hospital. Sr. Silvio informou que conhece o fluxo e que o fato foi considerado. Dr. Aldo 78 
informou que reside em Boicucanga há 23 anos e que mesmo em períodos mais críticos, nunca 79 
houve esse problema. Sr. Puríssimo indagou se o projeto é do Sr. Silvio ou atende a orientações de 80 
técnicos do Município. Sr. Silvio informou que o projeto só tomou corpo com a participação daqueles 81 
técnicos; Sr. Puríssimo sugeriu que seja disponibilizada cópia do projeto a cada conselheiro. Vários 82 
conselheiros e a equipe técnica ponderaram que a solicitação é inviável pelo volume do conteúdo do 83 
projeto; Dr. João Siqueira ponderou que pela complexidade do assunto, que abrange inclusive 84 
possíveis desatendimentos a legislação, que seja solicitado o início da obra somente depois de 85 
discutido exaustivamente, mesmo que demore seis meses; Sra. Rita de Cássia ponderou que seja 86 
redigido documento do Comus, que seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito, Secretaria de Obras, 87 
Secretaria de Saúde, indagações pontuais que sejam objeto de esclarecimento em reunião deste 88 
Conselho; Sra. Ana Soares complementou a proposta, para que haja apresentação presencial 89 
também. Dr. Aldo fez outra sugestão, que seja feita a indagação por escrito, que caso não elucidem 90 
todas as duvidas, posteriormente seja feita a solicitação de comparecimento. Colocada em 91 
votação, foi aprovada a proposta do Dr. Aldo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 92 
ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.  93 
Encaminhamentos:  94 
Encaminhar ofício ao Senhor Ernane Bilotte Primazzi, Excelentíssimo Senhor Prefeito;  Sr. 95 
Urandy Rocha Leite - Secretário de Administração e Sr. Roberto Alves dos Santos - Secretário de 96 
Habitação e Planejamento com questionamentos referentes ao Projeto de Construção do 97 
Hospital de Boiçucanga:  98 
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1- A altura da edificação (Hospital de Boiçucanga) incluindo o ático se aproximaria de 12 metros, 99 
o que ultrapassaria os 9 metros descritos na lei municipal;  100 
2- Os quatro pavimentos existentes no projeto, que também contrariaria a legislação (pois o 101 
elevador possui quatro paradas, o que indica); 102 
3- Acessibilidade dos boxes dos banheiros, que não atenderiam a legislação específica;  103 
4- Licenças ambientais e sanitárias ainda não concluídas. As solicitações são pertinentes, uma 104 
vez que, tais aspectos implicariam em revisão do projeto, ou, no caso das licenças ambientais e 105 
sanitárias, na impossibilidade de execução das obras. Estipulado o prazo para retorno em 20 106 
dias após o recebimento desta, considerando a necessidade de dar andamento aos trabalhos do 107 
Conselho e que a obra já se iniciou, segundo noticiam os meios de comunicação oficiais e extras 108 
oficiais. 109 
Ata elaborada por André Fontes dos Santos,                Assistente de Finanças da Secretaria da 110 
Saúde, e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. São Sebastião, 13 de Março 111 
de 2012. 112 
LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 113 
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