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ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 08 de janeiro de 2013, às 16:20, 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 da ata: 171ª ordinária, aprovada por unanimidade.  8 

Ordem do Dia:  9 

1- Consignação do Regimento Interno do COMUS Revisado; 10 

2- Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2013; 11 

3- Eleição para preenchimento do cargo vago na Comissão de Finanças; 12 

4- Nomeação de Responsável para avaliar o Relatório do Comitê de Mortalidade 13 

Materna, Infantil e Fetal; 14 

5- Assuntos Gerais: 15 

Dra. Marcia deu início à reunião disponibilizando os documentos tramitados no COMUS no 16 

período: Recebidos COMUS: Ofício nº. 030/2012 – APAE; Ofício nº. 01/2013 – Instituto 17 

Educacional de Ciências da Saúde e Ofício nº. 1050 – DENASUS. Em seguida, passou-se a 18 

ordem do dia.  19 

 20 

1- Consignação do Regimento Interno do COMUS Revisado; 21 

Dra. Marcia lembrou que o Regimento Interno foi enviado por e-mail e discutido na última 22 

reunião ordinária, ficando apenas a sugestão da Dra. Tania Sarak quanto o tempo de duração 23 

das reuniões do Conselho para 1 hora e trinta minutos. A Plenária decidiu pelo tempo de duração 24 

de duas horas, podendo ser prorrogado ou não, por consenso da plenária desde que haja o 25 

quórum mínimo exigido. Colocado em votação obtendo aprovação por unanimidade, com 26 

emissão de Resolução COMUS. 27 

 28 

2- Calendário de Reuniões do COMUS para o ano de 2013: 29 

Dra. Marcia lembrou que o calendário também foi discutido na última reunião ordinária, ficando 30 

apenas a sugestão do Sr. Puríssimo para mudar o dia das reuniões para as segundas quartas 31 

feiras de cada mês. A Plenária decidiu continuar a realização das reuniões as segundas terças 32 

feiras como realizadas nos anos anteriores, no horário de 16 horas. Ficou decidido que a reunião 33 

do mês de fevereiro será realizada no dia 19 de fevereiro/13, considerando que a segunda terça 34 

feira cairá no dia 12 que é feriado de carnaval. Colocado em votação, aprovado por 35 

unanimidade.  36 

3- Eleição de para preenchimento do cargo vago na Comissão de Finanças: 37 

Dra. Marcia informou que a paridade da Comissão de Finanças ficou comprometida com a saída 38 

dos Conselheiros Paulo Alexandre e Célia Pinto, necessitando ser recomposta urgentemente, em 39 

razão da importância de sua atuação na análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de 40 

Saúde. Sr. Carlos Aymar informou que esteve afastado, sendo substituído temporariamente 41 

pela Sra. Célia Pinto. Com o seu retorno ficará apenas uma vaga a ser substituída. Dr. Alberi, 42 

representante indicado pelo Instituto Educacional de Ciências da Saúde se candidatou a vaga e 43 

teve aprovação unânime da plenária. Desta forma a Comissão de Finanças passará a ter a 44 

seguinte composição: Sr. Carlos Cipullo Aymar – segmento Usuários, Sr. Carlos Puríssimo – 45 

segmento Usuários, Dra. Tânia Regina Sarak – segmento Trabalhadores de Saúde e Dr. 46 

Alberi José Thomaz de Souza Junior – segmento Prestadores de Serviço de Saúde, com 47 
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emissão de Resolução COMUS.  48 

4- Nomeação de Conselheiros para compor a Comissão Temporária para avaliar o 49 

Relatório apresentado pelo Comitê de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil: Candidataram-50 

se os seguintes conselheiros: Marcia Guimaraes Correa da Silva, Camila Aquino e Tânia Regina 51 

Sarak, com aprovação unânime da plenária e com emissão de Resolução COMUS. 52 

5- Assuntos Gerais: 53 

5.1- Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS, informou que o segmento Usuários 54 

apresenta lacunas em sua paridade. Disse que não houve preenchimento da vaga deixada com a 55 

saída da Colônia dos Pescadores. Informou que a Sra. Kênia apresentou seu pedido de 56 

desligamento da AAESP - Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo por não fazer mais 57 

parte do quadro de funcionários da entidade. Informou ainda que a AAESP não comunicou a 58 

saída da Sra. Kênia e nem indicou novo substituto. Disse que fará contato com a AAESP para 59 

regularização junto ao COMUS. Informou ainda que a entidade APAE manifestou por meio de 60 

ofício a intenção de continuar com cadeira no Conselho.   61 

5.2- Dra. Marcia informou que a Comissão Executiva se reuniu hoje às 14 horas com os 62 

Conselheiros do segmento Usuários com a proposição de buscar outras entidades Informou que 63 

a entidade ASAPC, a qual representa no Conselho, encerrará suas atividades no próximo mês. 64 

Desta forma fará parte do COMUS como representante da Entidade Amor Exigente, assumindo 65 

como membro titular e Dr. Ivan como membro suplente. Disse que está aguardando retorno do 66 

Sr. Carioca, representante da Entidade São Judas quanto à manifestação de interesse para 67 

compor o Conselho.    68 

5.3- Crachás para Conselheiros: Dra. Marcia solicitou aos conselheiros fotos 3x4 para 69 

confecção dos crachás de identificação. 70 

5.4- Sra. Ana Maria, responsável Administrativa COMUS, lembrou aos conselheiros do envio do 71 

e-mail enviado pelo Fundo Municipal contendo as datas das reuniões da COFIN, sendo a 1ª 72 

reunião agendada para o próximo dia 10/01/13. Informou que a próxima reunião extraordinária 73 

será realizada no dia 29/01/13, às 16 horas.  74 

5.5- Sra. Ana Maria informou ainda que as Comissões de Acompanhamento do Plano Municipal 75 

de Saúde e Comissão dos Conselhos Gestores apresentam lacunas em sua representatividade e 76 

precisam ser regularizadas. Solicitou aos conselheiros avaliarem a possibilidade de participação 77 

e caso haja interesse, manifestem por e-mail até a próxima reunião ordinária do mês de 78 

fevereiro. Quanto à vaga de 2º secretário da Secretaria Executiva, seguirá a substituição prevista 79 

no Regimento Interno.  80 

5.6- Denúncia verbal efetuada por profissional médico do Pronto Socorro de Boiçucanga: 81 

Dra. Marcia disse que recebeu a informação de uma funcionária médica, quanto a existência de 82 

três plantonistas trabalhando na referida unidade, os quais não possuem certificado médico. 83 

Acrescentou que, segundo a doutora, a formalização dos documentos de atendimento realizada 84 

pelos referidos plantonistas está sendo efetuada com carimbo contendo o CRM de um médico 85 

plantonista da unidade. Explicou que existe uma ordem para que os médicos que possuem CRM 86 

carimbem as requisições destes funcionários que estão atuando sem o CRM. Em seguida, 87 

sugeriu enviar uma denúncia formal do Conselho para a Ouvidoria para que se apure o 88 

denunciado, bem como comunicar à administração da SESAU e Prefeito, considerando que, 89 

neste momento, o Secretário Adjunto está ausente e que ainda não foi nomeado o novo 90 

Secretário da Saúde. Dra. Tânia questionou se o caso não seria de encaminhamento a Policia, 91 

considerando que está situação já se repetiu no passado. Disse que é preciso apurar quem são 92 

os responsáveis pela contratação, caso a denúncia se confirme. Por último, sugeriu que além de 93 

providenciar os encaminhamentos sugeridos pela Dra. Marcia, questione-se os diretores e 94 
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responsáveis pelo Pronto Socorro e encaminhe-se o caso para a Polícia para emissão de Boletim 95 

de Ocorrência. Dra. Fabiana sugeriu estipular prazo para o retorno das respostas considerando 96 

a gravidade da denúncia. A plenária optou pela sugestão da Dra. Marcia, com encaminhamento 97 

para Ouvidoria, SESAU e Prefeito, com definição de prazo para resposta até o dia 28/01/13. Dr. 98 

Ubirajara considerou temerosa a postura de o Conselho assumir a responsabilidade de transferir 99 

uma denúncia verbal como fato para um órgão competente. Sr. Puríssimo corroborou as 100 

palavras do senhor Macalé para que se esgotem as discussões dentro do COMUS antes de 101 

proceder a veiculação na mídia. Dra. Marcia explicou que está buscando junto a plenária o 102 

melhor encaminhamento a ser dado para esta informação a qual considera gravíssima. 103 

Considerou a importância de se ouvir os dois lados, disse que não pode acolher uma denúncia 104 

sem apurar os fatos. Sr. Carlos Aymar considerou que a profissional solicitou sigilo porque é 105 

funcionária e faz parte de um sistema que apresentou um entrave que não é legal. Disse que seu 106 

pedido deve ser respeitado, mesmo dentro dos encaminhamentos que vierem a ser tomados. 107 

Salientou que a segurança pessoal da profissional deve ser preservada. Sra. Hemilene 108 

considerou que o entrave da questão é o fato da denunciante ser uma funcionária porque se 109 

fosse um usuário a constatar e denunciar seria menos complicado. Dra. Marcia considerou que 110 

já existe a denúncia apresentada a este Conselho referente ao filho de médico Paulo Jorge e que 111 

este ainda estaria trabalhando, e que segundo informações da Secretaria da Saúde existe um 112 

processo de sindicância aberto pela municipalidade, porém o Conselho não teve acesso ao seu 113 

andamento. Sra. Camila Aquino sugeriu efetuar os questionamentos e dependendo do conteúdo 114 

das respostas, o Conselho definirá novos encaminhamentos. Dr. João Siqueira sugeriu que as 115 

pautas sejam menos extensas, objetivando evitar as queixas referentes a falta de tempo 116 

suficiente para apresentação de pareceres ou apresentações. 117 

5.7- Sra. Cidinha informou que o Curso Nacional de Qualificação de Conselhos de Saúde 118 

oferecido pela FIOCRUZ para conselheiros já mencionado em reuniões anteriores publicou a sua 119 

4ª retificação das regras de participação para seleção de alunos, com período de inscrição 120 

estendido até 08/02/2013.    121 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 122 

presentes.  Ata elaborada                               por Ana Maria Assis Leite dos Santos, 123 

responsável Administrativa do COMUS e presidida pela Dra. Marcia Guimarães Correa da Silva.    124 

São Sebastião, 13 de novembro de 2012. 125 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 126 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença.  127 

Marcia Guimaraes Correa da Silva  Jacqueline Marinho dos Santos  

Eliete Aparecida Redigolo Tourinho  Rogéria dos Santos  

João Augusto Siqueira  Ubirajara Nascimento  

Fabiana Schirato de Oliveira  Alberi José Thomaz de S. Junior  

Maria Aparecida P. Piedade  Tânia Regina Sarak  

Elias Cecílio Neto  Camila Aquino dos Santos  

Carlos Cipullo Aymar  Hemilene Coelho Marim  

Dirceia Arruda de Oliveira  Maria Evelina Pereira Faria  

Carlos Puríssimo   *************************************** *************** 
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