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ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 11 de setembro 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: 167ª ordinária do COMUS, aprovada por unanimidade.  8 

 9 

Ordem do Dia:  10 

1- Saúde nas Eleições Municipais (Documento enviado pelo Conselho Nacional de 11 

Saúde – CNS); 12 

2- Revisão do Regimento Interno do COMUS: 13 

3- Denúncia veiculada no Jornal Imprensa Livre sobre possível falsidade ideológica de 14 

médico no Pronto socorro Central. (item não discutido devido ao adiantado da 15 

hora). 16 

4- Assuntos Gerais. 17 

Dra. Márcia disponibilizou um filme de sensibilização aos conselheiros antes do início da 18 

reunião. Em seguida, Dr. Antonio disponibilizou os documentos recebidos no período: 19 

Resoluções COMUS: Nº.38/2012 – exclusão da entidade Colônia dos Pescadores. Ofícios 20 

Expedidos: Nº. 75/2012 – à SEDUC - solicitação de membro titular em substituição a Sra. 21 

Débora. Ofícios Recebidos: 1- Documento enviado pelo Instituto Educacional de Ciências da 22 

Saúde – referente justificativa de ausência; 2- Documento enviado pela Conselheira Célia Pinto 23 

referente à solicitação de todos os adiantamentos efetuados pelos senhores Daniel Bastos de A. 24 

Lima Neto e André Luis da Silva Leandro, referente ao 2º quadrimestre/2012. 3- Documento 25 

enviado pela Administração informando que a SESAU aguarda procedimento licitatório para 26 

compra de armário para o COMUS; 4- Documento enviado pelo Conselheiro Paulo Alexandre 27 

referente denúncia veiculada no Jornal Imprensa Livre sobre possível falsidade ideológica de 28 

médico no Pronto socorro Central; 5- Documento enviado pelo CNS referente a Saúde nas 29 

Eleições Municipais. Sra. Marcia informou que a Comissão Executiva decidiu convidar os outros 30 

Conselhos existentes, juntamente com outras entidades ligadas diretamente com a Saúde para 31 

uma conversa, objetivando uma troca de informações e parcerias. Disse que, posteriormente, 32 

pretendem estreitar a relação com os Conselhos dos Municípios vizinhos, objetivando o 33 

fortalecimento da representatividade regional. A seguir, passou-se a ordem do dia, sendo 34 

conduzida pela Sra. Marcia a pedido do Dr. Antonio que estava assinando os 10 volumes de 35 

documentos elaborados para atender os encaminhamentos do COMUS em plenária anterior 36 

referente a reprovação das contas do Hospital de Clínicas. 37 

1- Saúde nas Eleições Municipais: Sra. Marcia informou que o Conselho Nacional de Saúde 38 

enviou um e-mail propondo que os Conselhos Municipais de Saúde promovam junto aos 39 

candidatos a eleição dos municípios, um momento para apresentação de propostas de governo 40 

relacionadas à Saúde do Município. Esclareceu que não se trata de debate e sim da 41 

apresentação da proposta de plano de trabalho, na área da Saúde. Sra. Célia informou que 42 

houve um evento elaborado pela Federação Pró Costa Atlântica com a proposta de um debate 43 

com os cinco candidatos, semana anterior, no bairro de Maresias, disse que a experiência não foi 44 

muito boa, houve falha na mediação das perguntas e condução das respostas. Sugeriu promover 45 

encontro em dias diferentes e em menor número de candidatos. Sr. Carlos Aymar considerou 46 

que devido ao adiantado do tempo para mediar a solicitação do Conselho Nacional de Saúde - 47 
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CNS, sugeriu que o COMUS solicite por ofício aos candidatos para manifestação por escrito 48 

sobre seu plano de governo na área da Saúde. Sra. Rita de Cássia propôs agendamento com 49 

os candidatos para o mesmo dia, porém em horários diferentes, com encaminhamento prévio das 50 

perguntas e com prazo estipulado para resposta. Dr. João Siqueira apresentou a manifestação 51 

a favor da manifestação individual e por escrito, considerando o adiantado do tempo. Sra. Marcia 52 

considerou que o objetivo do Conselho é tomar conhecimento das propostas dos candidatos a 53 

prefeito da Cidade, seguindo as orientações do CNS. Dr. Antonio colocou as duas propostas 54 

apresentadas, sendo a primeira pela manifestação por escrito e a outra pela manifestação 55 

presencial. Sra. Dinalva considerou que a partir da solicitação por escrito teremos mecanismos 56 

para salvaguardar as propostas apresentadas. Em seguida, questionou quais serão as perguntas 57 

e quem as elaborará. Sra. Cidinha considerou que, geralmente, cada candidato tem o seu plano 58 

de governo. Sugeriu solicitá-lo. Dra. Tania sugeriu solicitar manifestação especifica referente ao 59 

Programa de Saúde da Família – PSF. Dr. Antonio considerou que algumas questões do Plano 60 

municipal de Saúde são metas técnicas pactuadas e não poderão ser redirecionadas, porém 61 

existem algumas que poderão sofrer redirecionamentos de acordo com as prioridades. Em 62 

seguida, Dr. Antonio acolheu as propostas apresentadas e colocou-as em votação. A plenária 63 

aprovou, por unanimidade, a proposta da manifestação por escrito, com solicitação aos 64 

candidatos do Município de São Sebastiao, a apresentação do seu plano de governo, com 65 

especificações sobre o Programa de Saúde da Família – PSF e Hospital de Clínicas do 66 

Centro - Processo Interventivo, bem como o Hospital da Costa Sul, em construção. 67 

 68 

2- Revisão do Regimento Interno do COMUS: Sra. Marcia lembrou que houve o envio prévio 69 

por e-mail da minuta do Regimento Interno para apreciação e manifestação dos Conselheiros. 70 

Em seguida, deu início à apresentação detalhada sobre as sugestões de alteração do referido 71 

regimento. Salientou que houve a sugestão de inclusão de todas as Comissões criadas neste 72 

mandato e tidas como temporárias. Disse que todas constam do regimento, bem como suas 73 

atribuições e competências. Salientou que este é o momento para sugestões e mudanças. Em 74 

seguida, solicitou aos conselheiros que apreciem as sugestões de mudança e se manifestem até 75 

a primeira semana antes da próxima reunião ordinária do mês de outubro. Dr. João Siqueira 76 

sugeriu que seja formada pelo COMUS uma Comissão Temporária, até o final deste ano, 77 

objetivando o acompanhamento da administração, caso haja período de transição. Sr. Puríssimo 78 

registrou descontentamento com as abordagens que alguns conselheiros vêm sofrendo, 79 

principalmente, os que participam da Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de 80 

Saúde e analisam as Contas da Saúde. Disse que depois da reprovação das Contas do Hospital, 81 

sofreu ameaças e tem sua imagem denegrida nas redes sociais (face book). Informou, ainda, que 82 

a Sra. Célia Pinto também sofreu esse tipo de questionamento. Em seguida, teceu elogios ao 83 

trabalho e postura desenvolvida pela munícipe e dedicada conselheira Célia Pinto.  84 

3- Denúncia veiculada no Jornal Imprensa Livre sobre possível falsidade ideológica de 85 

médico no Pronto socorro Central.  86 

3.1- Item de pauta não discutido devido ao adiantado da hora. Ficará para próxima reunião 87 

ordinária do COMUS. 88 

4- Assuntos Gerais: 4.1- Sra. Cidinha explicou aos conselheiros que se manifestaram 89 

interessados em participar do Processo Seletivo de Conselheiros para participação no Curso 90 

Nacional de Qualificação de Conselhos de Saúde – Quali Conselhos. Salientou que o Curso 91 

contempla todos os segmentos e está aberto para manifestações. Informou que os Conselheiros 92 

participantes deverão ter acesso a computador e disponibilidade para assistir aulas on-line. Por 93 

último, solicitou atenção no prazo de inscrição on-line e pelo correio, bem como o envio da 94 
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documentação solicitada. Explicou que a inscrição somente será validada quando concluídas as 95 

duas etapas. 4.2- Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS, informou que a 96 

inscrição on line e pelo correio será de responsabilidade de cada conselheiro e que despesas 97 

com transporte e outras despesas deverão ser solicitadas com antecedência.  98 

4.3- Dr. Antonio Carlos informou que a Resolução do COMUS nº. 38/2012 é referente a 99 

exclusão da Colônia de Pescadores da composição do COMUS, apresentada na reunião 100 

ordinária 166ª, de 10/07/12 e consignada na data de hoje.  101 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.   102 

Ata elaborada                                                    por Marcia Souza Guimaraes Ferreira, 103 

Vice Presidente do COMUS e presidida pela Sr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva.   104 

 São Sebastião, 11 de setembro de 2012. 105 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 106 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  107 

Antonio Carlos Nisoli P. da Silva  Jacqueline Marinho Santos  

Rogéria dos Santos  Camila Norbiato Fredo  

Maria de Lurdes dos S. Pombo  João Augusto Siqueira  

Maria Aparecida P. Piedade  Tania Regina Sarak  

Elias Cecílio Neto  Célia Pinto  

Silvia Galhardo Baszynski  Viviane Moura Snodgrass  

Carlos Cipullo Aymar  Sandra Porto  

Rita de Cássia do N. Simioni  Dircéia Arruda de Oliveira  

Dinalva Menezes Castro Tavares  Kênia Braga Barbosa  

Marcia Souza Guimaraes Ferreira  Carlos Puríssimo   
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