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ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 10 de julho de 2012, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente – Leitura dos documentos: 4 

A) Disponibilizados para conhecimento dos Conselheiros os ofícios recebidos, e-mails recebidos, 5 

ofícios enviados, e-mails enviados, resoluções do COMUS, bem como correspondência geral 6 

destinada ao COMUS.  7 

B) Leitura das atas: 165ª ordinária, 109ª e 110ª extraordinárias do COMUS, respectivamente, 8 

aprovadas por unanimidade.  9 

Dra. Márcia presidiu a reunião a pedido do Dr. Antonio que não pode estar presente. Sra. Ana 10 

Maria, responsável administrativa do COMUS, efetuou a leitura dos seguintes documentos 11 

expedidos e recebidos no período: Resoluções: nº. 27/12 – COMUS – Encaminhamento de 12 

comunicado à mídia escrita aos usuários do SUS; nº. 28/12 – COMUS – Aprovar a inserção do 13 

inciso VII, artigo 18 do Regimento Interno COMUS; 29/12 – COMUS – Aprovar a alteração do 14 

parágrafo 3º, artigo 17 do Regimento Interno do COMUS; nº. 30/12 – COMUS – Aprovar o 15 

encaminhamento do ofício ao Laboratório NASA; nº. 32/12 – COMUS – Aprovar a Implantação do 16 

CAPS AD; nº. 33/12 – COMUS – Aprovar o Plano de Ação em Vigilância Sanitária para o 17 

quadriênio 2012/2015 – Ofícios Expedidos: nº. 48/2012 – COMUS ao Hospital de S. Sebastião; 18 

nº. 49/12 – COMUS a SEGOV; nº. 50/2012 – COMUS a SESAU -Ofícios Recebidos: nº. 19 

17/2012 – SESAU; nº. 142/2012 – HCSS; ofício 264/2012 – SESAU e Relatório das 20 

inconformidades enviado pelo Laboratório NASA. A seguir, passou-se a ordem do dia. 21 

_______________________ 22 

ORDEM DO DIA: 23 

1- Eleição do 1º e 2º Secretário da Comissão Executiva, considerando o desligamento da Sra. 24 

Ana Cristina do COMUS e o desligamento do Dr. Ubirajara da Comissão Executiva; 25 

2- Discussão sobre o Serviço de Oftalmologia do Município: Oftalmo Laser e Dra. Roberta 26 

(HCSS), pauta solicitada pela Conselheira Silvia Galhardo; 27 

3- Apresentação do Termo Aditivo 01/2011 – Projeto Verão; 28 

4- Assuntos Gerais. 29 

___________________________ 30 

1- Eleição do 1º e 2º Secretário da Comissão Executiva, considerando o desligamento da Sra. 31 

Ana Cristina do COMUS e o desligamento do Dr. Ubirajara da Comissão Executiva: Sra. Ana 32 

Maria, responsável administrativa do COMUS, informou que os únicos conselheiros a se 33 

manifestarem candidatos para preencherem as vagas da Comissão Executiva foram o Conselheiro 34 

Puríssimo como 1º Secretário e a Conselheira Dinalva como 2ª Secretária. Porém, apesar da 35 

aprovação da plenária aos candidatos citados, a Dra. Márcia informou que os conselheiros em pauta 36 

pertencem ao segmento usuários, fato que comprometeria a paridade. Explicou que um dos 37 

candidatos deverá pertencer ao Segmento Prestador ou Trabalhadores de Saúde. Sr. Carlos Aymar 38 

explicou que a Comissão Executiva tem um papel diferenciado das demais comissões e que tanto a 39 

COFIN quanto a Executiva demandam uma dedicação maior de tempo, não sendo muito viável que 40 

os integrantes destas participem das duas comissões ao mesmo tempo. Por último, considerou ser 41 

uma prerrogativa da COFIN a elaboração do seu calendário de trabalho e que não existe tempo hábil 42 

para uma análise mensal, conforme sugestão da Sra. Célia Pinto. Sr. Puríssimo lembrou que na 43 

última reunião, depois de manifestado pelo Dr. Ubirajara a necessidade de desligamento da 44 

Executiva, manifestou-se disponível como candidato, não havendo nenhuma particularidade ou 45 

impedimento para integrar a referida comissão, visto que abriu mão de sua pré candidatura a 46 

vereador para dedicar-se aos trabalhos do Conselho. Dra. Márcia explicou que não há impedimento 47 

de ou limitação para que os conselheiros participem de quantas comissões forem necessárias. 48 
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Quanto a Comissão Executiva, informou que existe um número maior de reuniões realizadas, sendo 49 

necessária a presença dos membros a qualquer tempo. Com relação à realização das reuniões, disse 50 

que a Comissão Executiva é autônoma e não deixará de ser realizada por falta de quorum. Sr. André 51 

Fontes questionado pelo Sr. Carlos Aymar sobre a possibilidade da COFIN se reunir mensalmente 52 

para examinar o fechamento das contas, respondeu que os membros podem e devem se reunir, 53 

explicou que a periodicidade de análise é prerrogativa das comissões. Sra. Célia considerou que a 54 

COFIN possui uma demanda gigantesca e sugeriu que as análises sejam discutidas ao final de cada 55 

mês. Analisadas as possíveis participações e sanados os questionamentos levantados pela plenária, 56 

Dr. Paulo Alexandre – representante do segmento Prestador de Serviços de Saúde se candidatou 57 

para ocupar a vaga de 2º Secretário, mantendo-se como 1ª Secretária a Sra. Dinalva.  No intuito de 58 

emitir Resolução do COMUS, a Comissão Executiva apresentará a seguinte composição: Dr. 59 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva como Presidente, Dra. Márcia Souza Guimarães Ferreira como 60 

vice-presidente, Sra. Dinalva Tavares como 1ª Secretária e Dr. Paulo Alexandre da Silva como 2º 61 

Secretário. 62 

2- Discussão sobre o Serviço de Oftalmologia do Município: Oftalmo Laser e Dra. Roberta 63 

(HCSS), pauta solicitada pela Conselheira Silvia Galhardo: 64 

Considerando que a Sra. Silvia não compareceu para reunião de hoje e este item de pauta foi 65 

solicitado por ela, definido pela plenária discuti-lo na próxima reunião extraordinária com data a ser 66 

definida pela plenária em atenção à solicitação da COFIN. Em seguida, a plenária decidiu que no 67 

dia 31/07/12 será realizada uma reunião extraordinária com os seguintes itens de pauta: 1- 68 

Apresentação da Conselheira Dinalva sobre a capacitação realizada em Brasília referente ao 69 

Seminário Nacional sobre a Sociedade Controlando o Financiamento da Saúde – Lei Complementar 70 

nº. 141/12, na qual ela estará repassando aos conselheiros toda informação concebida. 2- 71 

Apresentação da análise efetuada pela COFIN sobre os questionamentos realizados ao HCSS – 72 

Interventoria.   73 

3- Apresentação do Termo Aditivo 01/2011 – Projeto Verão: Sr. André Fontes, representante do 74 

Fundo Municipal de Saúde, representante do Fundo Municipal de Saúde, apresentou a documentação 75 

comprobatória da aplicação dos recursos repassados pela SES-Secretaria de Estado da Saúde em 76 

2011, que teve como objetivo o repasse de recursos para aquisição de material de consumo do 77 

Projeto Verão 2010/2011. Ressaltou que essas despesas já foram demonstradas nas prestações de 78 

contas da SESAU ao COMUS, mas por exigência da SES, deve ser apresentada especificamente a 79 

este Conselho. Em seguida detalhou os valores: recurso recebido: R$ 130.000,00; rendimento de 80 

aplicação financeira: R$ 4.266,38; recursos próprios aplicados com o TA: R$ 610,16; total da despesa 81 

apresentada: R$ 134.266,38. Após os conselheiros analisarem a documentação e esclarecidas as 82 

dúvidas, a prestação de contas do TA 01/2011 – Projeto Verão foi colocada em votação, sendo 83 

aprovada por unanimidade. 84 

4- Assuntos Gerais:  85 

4.1- Dra. Marcia concedeu a palavra para o Dr. Paulo Alexandre fazer esclarecimentos sobre os 86 

apontamentos da COFIN referente às inconformidades apresentadas pela interventoria do Hospital de 87 

Clínicas de São Sebastião. Citou que o COMUS recebeu um documento muito evasivo do interventor 88 

do Hospital. Considerou que a COFIN com apoio do corpo jurídico da entidade a qual representa 89 

recorreram a consultas no Ministério Público, Ministério do Trabalho e Polícia Federal. Informou que a 90 

COFIN irá apresentar na próxima reunião extraordinária o conteúdo da resposta do interventor do 91 

Hospital frente aos questionamentos da COFIN no que tange as irregularidades apontadas, resposta 92 

esta considerada como evasiva e não fundamentada. Nesta reunião serão apresentadas provas das 93 

irregularidades e pareceres jurídicos em cima dessas provas, bem como posicionamento ao ataque 94 

pessoal proferido pelo Dr. Barboni a sua pessoa. Considerou ser um absurdo o ataque a um 95 

conselheiro. Salientou que, independente do que for decidido nesta reunião, denunciará ao Ministério 96 

Público, Procuradoria Geral da União e Polícia Federal na condição de munícipe. Disse que se trata 97 

de dinheiro público e considerou um crime o superfaturamento dentro de um hospital. Em seguida 98 
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citou irregularidades nos valores pagos por consertos de ambulâncias, compra de oxímetro, e, 99 

também ausência de contratos de trabalho de empresas médicas, entre outros. Por último, considerou 100 

que se trata de ingerência administrativa. E se for constatada ingerência, o interventor, o atual Dr. 101 

Barboni, seu antecessor, Sr. Márcio Tenório e o Gestor Municipal devem ser responsabilizados. Por 102 

último, considerou que como conselheiro, caso omita provas, responderá legalmente a quem de 103 

direito. Sra. Célia corroborou a fala do Dr. Alexandre e salientou que membros de conselhos 104 

deliberativos respondem cível e criminalmente junto à autoridade de direito, solicitou atenção e voto 105 

consciente.  106 

4.2- Dra. Marcia comentou que existem várias entidades com a representatividade comprometida 107 

com relação à frequência às reuniões do COMUS. Em seguida disponibilizou a palavra a Sra. Ana 108 

Maria para citação das entidades com faltas com número igual ou superior a cinco faltas desde 109 

janeiro de 2012. Sra. Ana Maria informou que a Colônia dos Pescadores compareceu a duas 110 

reuniões diante de 14 ocorridas desde janeiro, disse que tal fato já concede a exclusão da entidade 111 

segundo Regimento Interno do COMUS. Informou que o Presidente da Colônia já manifestou 112 

verbalmente a impossibilidade da continuidade de participação e o próximo passo será oficiar a 113 

entidade para exclusão formal. Em seguida citou as entidades que apresentaram número com até 114 

cinco faltas desde janeiro/12: APAE, AAESP, Corpo Clínico, AMESSI, SINDSERV, SETRADH, 115 

SOMAR e Instituo Educacional. Comunicou que estará oficiando as entidades sobre o número de 116 

faltas injustificadas e justificadas, objetivando impedir a perda de cadeira no Conselho. Por último, 117 

solicitou aos coordenadores das comissões do COMUS para que concluam seus regimentos internos 118 

para futura aprovação em plenária. Dra. Marcia considerou que o segmento Governo está com a 119 

paridade comprometida. Sra. Ana Maria já comunicou ao Dr. Antonio que fará ofício ao Secretário 120 

Adjunto da Saúde com relação à lacuna apresentada no segmento Governo, com posterior 121 

comunicado ao prefeito. Sr. Puríssimo considerou que a COFIN foi prejudicada em sua apresentação 122 

na reunião do COMUS anterior, com supressão de tempo para apresentação de seu parecer e, em 123 

seguida solicitou que a COFIN tenha prioridade e apresentações de seus pareceres destinadas 124 

para o início das reuniões. 125 

4.3- Sra. Dinalva informou que foi elaborado um relatório pela Comissão de Acompanhamento e 126 

Execução do Plano Municipal de Saúde, entregue no dia 04/05/12, solicitando uma série de 127 

esclarecimentos e até o presente momento não teve resposta.  128 

4.4- Sr. Carlos Aymar informou que necessitará de um afastamento temporário durante dois meses, 129 

em seguida, convidou a Sra. Célia Pinto para substituí-lo na Comissão de finanças com apoio da 130 

plenária. Sra. Célia Pinto aceitou prontamente e a plenária aprovou a substituição. Dra. Marcia 131 

aproveitou o momento para informar que a COFIN também apresenta comprometimento na paridade 132 

e necessita de candidatos para vaga no segmento Governo ou Trabalhadores de Saúde. Dra. Tânia 133 

se apresentou como candidata, sendo aprovada pela plenária. No intuito de emitir Resolução do 134 

COMUS, a Comissão de Finanças apresentará a seguinte composição: Célia Pinto – segmento 135 

Usuários, Paulo Alexandre – segmento Prestadores de Serviço de Saúde, Tânia Regina Sarak – 136 

segmento Trabalhadores de Saúde e Carlos Puríssimo – segmento Usuários.  137 

4.5- Sra. Célia Pinto considerou que o trabalho voluntário não é fácil e que há necessidade de se 138 

rever os critérios de participação, criando situações de incentivo de participação. 139 

4.6- Sr. Carlos Aymar fez uma complementação a respeito da Prestação de Contas, solicitou que 140 

seja destinada uma reunião extraordinária com pauta única para esse fim. Sra. Dinalva considerou 141 

que uma das formas de fortalecimento de participação popular é a promoção de oficinas especificas 142 

para formação de conselheiros. Justificou que ouve dos usuários da Costa Sul que a participação 143 

popular é muito difícil de compreender, não entendem a linguagem e por isso se afastam. Por último, 144 

corroborou a fala do Sr. Aymar com relação à realização de reunião extraordinária exclusiva para 145 

apresentação da prestação de contas.  146 

4.6- Sr. Puríssimo informou que verificou como matéria de capa do jornal Imprensa Livre, a 147 

divulgação da primeira concretagem do Hospital da Costa Sul, em seguida, considerou que este 148 
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assunto foi exaustivamente discutido pelo COMUS sobre a legitimidade do início e continuidade 149 

dessa obra, sem o retorno devido aos questionamentos do COMUS. Solicitou tomada de atitude 150 

imediata. Sr. Carlos Aymar sugeriu reiterar todas as cobranças e ofícios enviados pelo COMUS no 151 

período. Dra. Márcia informou que o COMUS não teve retorno e que o Conselho pode reivindicar, 152 

oficializar, manifestar descontentamento e até enviar para o Ministério Público, porém não podem 153 

obrigar o gestor a corresponder. A Plenária decidiu que a discussão a respeito da Construção do 154 

Hospital da Costa Sul será retomada, documentos COMUS serão reiterados e este será item de pauta 155 

na reunião ordinária do mês de agosto/12. Dr. Elias considerou que a competência da legalidade da 156 

construção compete a Secretaria de Obras, porém as condições em que está sendo construída, 157 

circulação, acessibilidade, esterilização, estes sim são de responsabilidade da Secretaria da Saúde. 158 

Sra. Dinalva fez questionamentos sobre o custeio da obra, considerando que a Lei federal 159 

Complementar nº. 141/2012 não permite que a verba da Saúde seja destinada para execução de 160 

obras e sim para ações assistências, preventivas e de promoção da saúde. Dr. Paulo Alexandre 161 

informou que dentro da COFIN, a verba para construção do referido hospital aparece nas contas do 162 

Fundo Municipal como investimentos. Sr. Puríssimo informou que somam o valor de R$ 163 

16.000.000,00, sendo que R$ 13.000.000,00 são destinados para construção do hospital, considerou 164 

que o COMUS precisa ter conhecimento de como essa verba está sendo utilizada. Sr. Carlos Aymar 165 

informou que o Projeto do Hospital faz parte do Plano Plurianual aprovado em Plenária anterior do 166 

COMUS, estando a verba para construção inclusa na conta investimentos da saúde e que esses 167 

detalhes deveriam ser vistos anteriormente. Disse que há competência para realização da obra, 168 

porém, enxerga como falha do Conselho, a falta de cobrança efetiva na apresentação do Projeto, da 169 

viabilidade e questões de valores. Disse que de R$ 20.000.000,00 caiu para 13.000.000,00 na 170 

construção somente. Salientou que será preciso ter conhecimento dos documentos recebidos pela 171 

Secretaria no início da obra, documento este que não foi analisado pelo Conselho. Concluindo, 172 

considerou que o Projeto de Construção e uso precisa ser aprovado pelo Conselho. Sra. Maria 173 

Evelina explicou que toda Construção deve apresentar um Projeto com memorial descritivo, 174 

orçamento e cronograma, tendo o acompanhamento do COMUS em todas as etapas, objetivando 175 

saber onde está sendo empregada a verba pública. Esgotados os questionamentos, Dra. Marcia 176 

acolheu a proposta da plenária para definição de pauta para reunião ordinária do mês de 177 

agosto/12, apresentando o seguinte item: 1- A construção do Hospital de Boiçucanga com 178 

apresentação da documentação exigida citada acima. 179 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.   180 

Ata elaborada                         por Ana Maria Assis Leite dos Santos, servidora pública e responsável 181 

administrativa do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.   182 

 São Sebastião, 10 de julho de 2012. 183 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 184 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  185 

Maria de Lurdes dos S. Pombo  Ubirajara Nascimento  

Fabiana Schirato de Oliveira  Paulo Alexandre da Silva  

Tânia Regina Sarak  Elias Cecílio Neto  

Edson Cardin Nogueira   Maria Guilhermina Tavolaro  

Célia Pinto  Viviane Moura Snodgrass  

Carlos Cipullo Aymar   Elayza de Pinho Teixeira  

Dirceia Arruda de Oliveira  Dinalva Tavares  

Kênia Braga Barbosa  Marcia Souza Guimarães Ferreira  

Carlos Puríssimo  Maria Evelina Pereira Faria  
 186 


