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ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de novembro de 2012, às 16:10, em primeira 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 da ata: 169ª ordinária, aprovada por unanimidade.  8 

Ordem do Dia:  9 

1- Apresentação do PAM – Plano de Ações e Metas 2013 – CEMIN; 10 

2- Consignação do Regimento Interno do COMUS; 11 

3- Assuntos Gerais. 12 

Dr. Antonio deu início à reunião justificando a retirada do segundo item de pauta, explicou que o 13 

as alterações precisam de análise aprofundada. Informou que a minuta será enviada por e-mail 14 

para apreciação e manifestação dos conselheiros para posterior aprovação na próxima reunião 15 

ordinária do COMUS. Em seguida, disponibilizou os documentos tramitados no COMUS no 16 

período: Resoluções 41 a 43/2012; Ofícios Expedidos nº. 94, 95 e 97/2012; 17 

Ofícios/Documentos Recebidos COMUS: Acórdão nº. 1660/2011 – TCU – 1ª Câmara, 18 

Documento do Conselho do Idoso (datado de 01/11/12), Ofício 26/2012 – FACENORTE; Email 19 

FACENORTE. Decreto COMUS: 5479/12. 20 

Dr. Antonio Carlos lembrou que a apresentação em pauta teve envio prévio por e-mail para 21 

apreciação dos conselheiros, em seguida, concedeu a palavra a Dra. Leda, psicóloga e 22 

Coordenadora do CEMIN. 23 

1- Apresentação do PAM – Plano de Ações e Metas 2013 – CEMIN: 24 

Dra. Leda, Psicóloga e Coordenadora do Programa Municipal em DST/AIDS informou que todo ano 25 

realizam ações visando à continuidade das metas estabelecidas junto ao Ministério da Saúde. Em 26 

seguida, explicou que apresentará o Plano de Ações e Metas do próximo ano e discorrerá sobe o que 27 

foi realizado durante o ano anterior. Informou que o Programa DST/AIDS teve início na Unidade do 28 

Centro de Saúde desde 1989, porém com a vinda dos recursos financeiros para formação do SAE, 29 

essas ações se tornaram inviáveis de continuar no Centro de Saúde. Momento que mudaram o local 30 

de atendimento até chegarem onde estão, bairro Topolândia. Esclareceu que o CEMIN é um nome 31 

fantasia, explicou que o nome cadastrado no Ministério é o SAE que significa Serviço de Atendimento 32 

Especializado e o CTA que significa Centro de Testagem e Aconselhamento. Em seguida, informou 33 

que desenvolvem ações de prevenção e assistência voltadas às DSTs e aos portadores de AIDS do 34 

Município, servindo de referência para o Município de Ilhabela devido não possuírem o serviço. 35 

Informou que esses dados epidemiológicos apresentados são referentes ao ano de 2011, disse que 36 

foram registrados 15 casos novos em São Sebastião, sendo que este número inclui os municípios de 37 

Ilhabela, e Caraguatatuba. Considerou que houve uma diminuição significativa e comemorou o 38 

acontecido. Discorreu sobre os casos notificados no ano de 2011 com abordagem referente ao sexo e 39 

faixa etária, número de óbitos e taxa de mortalidade. Informou que o número de pacientes 40 

cadastrados no CEMIN resulta em 503 casos, porém em atendimento somam 439 casos. Quanto à 41 

adesão do paciente ao tratamento, informou que a grande dificuldade deriva dos pacientes usuários 42 

de drogas. Em seguida informou que este ano a Unidade recebeu a vinda da Enfermeira Poliana, 43 

Nutricionista Cláudia e a Farmacêutica Elaine para compor a equipe de trabalho. Disse que a vinda 44 

dessas profissionais somou de forma muito positiva para o bom andamento do serviço, considerando 45 

que os profissionais selecionados para trabalhar no CEMIN são escolhidos de forma criteriosa. Em 46 

seguida, informou que a Equipe do CEMIN é composta por médico Infectologista, Pediatra, Psicólogo, 47 

Assistente Social, Dentista, Urologista, Farmacêutico, Enfermeiro e Auxiliares de Enfermagem, 48 
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prestando atendimento integral aos pacientes desde a sua chegada à unidade e continuidade de 49 

tratamento. Apresentou o número de exames realizados com teste rápido, sorologias e porta aberta. 50 

Dr. Capitani considerou que essas ações diminuem a distância entre as pessoas que possuem a 51 

doença e não sabem, possibilitando a oportunidade da realização do exame, acompanhamento e 52 

tratamento eficaz. Salientou que a maioria dos casos novos não são do nosso município e que os 53 

casos positivos estão muito próximos do número real. Disse que se por um lado São Sebastião 54 

apresenta uma ótima cobertura, por outro também aparece com maior índice da doença.  Dando 55 

continuidade, Dra. Leda discorreu sobre as demais ações desenvolvidas pela Unidade: Parcerias 56 

com o Fundo Social, Palestras quando solicitadas pelas empresas, parcerias com o Programa de 57 

Saúde da Mulher (100% de cobertura), Secretaria de Educação e Saúde. Questionada pela Dra. 58 

Tania Sarak quanto ao valor do repasse do Ministério da Saúde para o Programa, informou que o 59 

repasse é trimestral, somando o valor de R$ 153.000,00 de repasse anual. Salientou que mesmo 60 

antes do Ministério da Saúde assumir o financiamento das medicações, a Prefeitura sempre custeou 61 

o tratamento. Informou que o Ministério assume despesas com o teste rápido, camisetas de 62 

campanha e medicação específica, ficando como contrapartida municipal os preservativos (masculino 63 

e feminino), gel lubrificante, medicação para infecção oportunista e despesas com recursos humanos. 64 

Sr. Puríssimo parabenizou o trabalho da Equipe do CEMIN na realização do serviço diante do valor 65 

repassado pelo Ministério da Saúde. Por último, Dra. Leda disponibilizou o site www.aids.gov.br/pam 66 

para consulta da metas e ações para o ano de 2013. Dr. Antonio agradeceu a apresentação da Dra. 67 

Leda, e, em seguida colocou em votação o PAM 2013 – CEMIN, sendo aprovado por 68 

unanimidade. 69 

2- Assuntos Gerais: 2.1 Dra. Marcia que informou que no dia 19 de novembro/12, às 14 horas, será 70 

realizada reunião da Comissão Executiva com os demais Conselhos e entidades de Saúde e no dia 71 

da reunião ordinária do mês de dezembro (dia 11), os Conselhos Municipais de Saúde da região 72 

comparecerão às 14 horas para o 2º encontro com a Comissão Executiva e depois participarão da 73 

nossa Reunião Ordinária. Informou que os quatro Conselhos de Saúde (Ilhabela, Ubatuba, Caraguá e 74 

São Sebastião) elaborarão um calendário anual de reuniões para 2013, objetivando o estreitamento 75 

de relações para fortalecimento da representatividade regional.  76 

2.2- Sra. Ana Maria, responsável Administrativa do COMUS, que conversou com a Plenária sobre a 77 

frequência às reuniões ordinárias e extraordinárias do COMUS. Em seguida, discorreu sobre as 78 

entidades que apresentaram três faltas consecutivas ou cinco faltas intercaladas durante o ano. Disse 79 

que segundo o Regimento Interno, a entidade será notificada por meio de ofício, sendo oferecido 80 

prazo para manifestação. 81 

2.3- Sra. Cidinha informou que o Curso Nacional de Qualificação de Conselhos de Saúde foi 82 

prorrogado pela segunda vez, quanto ao período de inscrições, até o dia 30/11/12. Informou que o 83 

Curso é a distancia com um encontro presencial no início e no término.  84 

2.4- Sra. Cidinha informou que no dia 19/11/12, às 17 horas, na Unidade de Reabilitação, no bairro 85 

da Topolândia, será inaugurado o Equipamento de BERA, equipamento comprado para realização de 86 

exame auditivo do tronco encefálico, sendo possível constatar a presença do estimulo auditivo 87 

precocemente e sem a necessidade de sedar a criança.  Este equipamento permitirá autonomia para 88 

os profissionais da área que não dependerão mais da presença médica para realização da sedação. 89 

As crianças poderão estar acordadas e em movimento durante a realização do exame.  90 

2.5- Dr. Ubirajara, informou que no dia 23/11/12, às17 horas, será inaugurado o CAPS AD (Álcool e 91 

drogas) e em seguida efetuou o convite a Plenária do COMUS para a realização do evento. Lembrou 92 

que o CAPS AD já teve a provação do COMUS, com emissão de resolução de autorização para sua 93 

implantação. Informou que no Brasil, o CAPS AD não chega a 200 Unidades, portanto considerou que 94 

somos privilegiados por ocuparmos o 4º lugar dos 39 municípios existentes na macrorregião da DRS 95 

XVII. Informou que não há tratamento para dependência química de forma Isolada, disse que tem que 96 

haver interligação com todos os setores interessados para o sucesso do tratamento. Explicou que o 97 

serviço não se trata de internações e também não é compulsório, receberá o tratamento os pacientes 98 
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que manifestarem interesse voluntário. Informou que quando há necessidade de internação para 99 

adolescentes, fizeram convenio com clinica particular fora do município, porém internação para 100 

adultos, a referência é o Hospital Psiquiátrico CHUÍ. Disse que a equipe será composta de 17 101 

funcionários entre técnicos, pessoal de apoio/administrativo/cozinha. Disse que o trabalho terá três 102 

modalidades de serviço: intensivo (pacientes que participarão de todas as atividades da semana), 103 

semi intensivo (pacientes que participarão de algumas atividades da semana) e o não intensivo 104 

(paciente que estará sujeito a algumas atividades no mês), porém participará de todas as consultas 105 

indicadas. Quanto ao fluxo de atendimentos já está pronto, porém não negarão nenhum atendimento 106 

direto. Tentarão preconizar que o paciente venha triado pelas Unidades Básicas de Saúde. Informou 107 

que a Unidade será especializada com foco ao dependente químico de álcool, drogas e tabagismo. 108 

Sr. Puríssimo perguntou qual o valor estimado para implantação do serviço. Dr. Ubirajara informou 109 

que o valor repassado é aproximadamente R$ 78.000,00 mensal, sendo R$ 48.000,00 verba 110 

Ministério e o restante é a contrapartida do Município, porém o repasse ainda não aconteceu em 111 

razão das aprovações nos órgãos oficiais, sendo que o Município já está custeando todas as 112 

despesas para o início do serviço. Sra. Cidinha informou que o repasse passará existir a partir do 113 

credenciamento da Unidade em funcionamento no Ministério da Saúde. A partir do processo aberto 114 

pela Secretaria da Saúde contendo a liberação da Vigilância Sanitária com número do CNES e 115 

cadastro dos funcionários, aprovação pela Câmara Técnica, Câmara Bipartite, ele é encaminhado 116 

para Brasília para cadastro e publicação. Depois de todo esse trâmite concluído o Ministério repassa 117 

o recurso. Dr. Ubirajara concluiu que o serviço é relativamente caro e o Município sempre arcará com 118 

despesas complementares. Disse que há de se ter muito cuidado para trabalhar essa demanda, 119 

considerando que a Unidade ainda não inaugurou, porém já está prestando atendimento aos casos 120 

remanejados pelo Centro de Saúde. Dr. Edson perguntou qual o fluxo de atendimento para os 121 

pacientes internados. Dr. Ubirajara informou que o paciente sairá com ficha de encaminhamento para 122 

o CAPS AD. Por último falou da aquisição do forno para produção de cerâmicas, objetivando a o 123 

incentivo a geração de renda, pois consideram que essas ações são terapêuticas e muito importantes 124 

no processo de recuperação desses pacientes. Dr. Antonio agradeceu a apresentação e convite do 125 

Dr. Ubirajara e parabenizou a criação do CAPS AD considerando que a questão do dependente 126 

químico precisa do envolvimento de todas as Secretarias municipais para se obter sucesso na adesão 127 

do tratamento e reinserção do individuo na sociedade. Acredita que o Serviço poderá até servir de 128 

referência para os casos trabalhados no fórum.  129 

2.6- Parecer Comissão de Finanças sobre a Prestação de contas do 2º Quadrimestre/2012: 130 

Sr. Puríssimo informou que fizeram o reconhecimento das contas referente ao 2º. Quadrimestre/12, 131 

sendo que foram encontradas pendências referentes às contas do Hospital de Clínicas de São 132 

Sebastião – Processo Interventivo e estas carecem de comprovações. Lembrou que as contas do 133 

Hospital referentes ao 1º. Quadrimestre foram reprovadas e tiveram o fato denunciado para todos os 134 

órgãos competentes. Quanto ao 2º. Quadrimestre, informou que o Hospital apresentou justificativas, 135 

sendo que a maioria das respostas foi considerada insatisfatória aos questionamentos efetuados pela 136 

Comissão de Finanças – COFIN. Disse que esta será a terceira vez que solicitam justificativas para 137 

as pendências e não tiveram respostas. Salientou este período já compreende três meses de espera 138 

e nada acontece. Informou que estiveram reunidos com a Comissão Executiva e decidiram reiterar, 139 

mais uma vez, a solicitação ao Hospital, estipulando o prazo de 10 dias para envio das respostas. 140 

Citou que a Lei Orgânica do Município, na subseção três, artigo 78, fornecimento de certidão, explicita 141 

que a Administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para defesa de seus direitos e 142 

esclarecimentos de situações de cunho pessoal, o prazo máximo de quinze dias. Dr. Paulo salientou 143 

que a COFIN está mais uma vez dando a chance de defesa para o Hospital e que esta será a última. 144 

Salientou que a Administração já desobedeceu ao referido artigo e que tal postura já caracteriza crime 145 

de responsabilidade. Disse que a COFIN age de acordo com o seu regimento, oficializam e não 146 

recebem respostas. Lembrou que o COMUS está na mesma linha da Secretaria da Saúde no 147 

Organograma da Saúde e não pode ser desrespeitado. Dr. Antonio solicitou o encaminhamento 148 
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detalhado das pendências para a Comissão Executiva e ele mesmo providenciará o documento de 149 

solicitação ao Hospital. Disse que se possível promoverá uma reunião com o interventor para melhor 150 

conduzir os questionamentos. Informou que foi aberto processo pela Secretaria da Saúde e 151 

encaminhado para o Componente de Auditoria Municipal para apuração. Sr. Puríssimo informou que 152 

a COFIN recebe cobranças de muitas pessoas quanto aos indícios de irregularidades apresentadas 153 

no COMUS e que esta situação gera uma sensação de impotência aos demais membros. Dr. 154 

Antonio disse que essas pessoas não se manifestam em plenárias, não aparecem, não mostram o 155 

rosto e não documentam suas queixas, portanto considera temerosa toda e qualquer fala nas redes 156 

sociais sem o respaldo da Plenária. Disse que a matéria veiculada por meios extraoficiais tipo 157 

Facebook não é possível admitir, pois ele não possui mecanismos para posicionamento de todas as 158 

partes envolvidas. Considera que as discussões veiculadas nas redes sociais são muito complicadas, 159 

porque não há manifestação da Plenária e principalmente quando os assuntos não tiveram uma 160 

conclusão. Salientou que o Conselho Municipal de Saúde é um dos mais atuantes, além de ser um 161 

órgão agregado da Secretaria da Saúde. Disse que se sente muito confortável em ocupar dois cargos 162 

ao mesmo tempo, pois considera o COMUS um parceiro na condução das Políticas Públicas de 163 

Saúde. Explicou que quando o Conselho detecta uma falha, ele permite que o Secretário tenha a 164 

oportunidade de saná-la. Por último disse que o Conselho não aprova manifestações pessoais 165 

veiculadas e não autorizadas em plenária. Salientou que o COMUS é um órgão de controle social, 166 

fiscalizado por outros órgãos e que esta não é a diretriz do Ministério da Saúde e nem dos Conselhos 167 

Estadual e Nacional. Disse que da mesma forma que os Conselheiros são cobrados lá fora, ele 168 

também é. Portanto, deixou bem claro que o fórum de discussão é durante a Plenária. Sr. Puríssimo 169 

salientou que em momento algum disse que foi questionado por meio de rede social e que também 170 

não utiliza esse recurso para se manifestar, portanto não acatará o dito como uma crítica pessoal. Sr. 171 

Sebastião Gonçalves - Macalé, representante do Executivo, corroborou o discurso do Dr. Antonio 172 

quanto ao direcionamento do foco das discussões para que sejam trabalhados em plenária. Colocou-173 

se a disposição para servir de intermediário/ mediador entre o COMUS e Poder Executivo. 174 

2.7- Sra. Marcia informou que a Federação Face Norte indicou novos representantes, Ana Maria 175 

Giudice e Sra. Camila Aquino presente na reunião de hoje. Em seguida efetuou a leitura da carta de 176 

despedida da Sra. Célia Pinto do COMUS.   177 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 178 

presentes.  Ata elaborada                               por Ana Maria Assis Leite dos Santos, 179 

responsável Administrativa do COMUS e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da 180 

Silva.   São Sebastião, 13 de novembro de 2012.  181 
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