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ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 19 de fevereiro de 2013, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Expediente:  4 

1- Aprovação da ata da 172ª Reunião Ordinária e 113ª Reunião Extraordinária. 5 

2- Disponibilizados os documentos tramitados no período conforme relação abaixo: 6 

Resoluções COMUS: nº. 01/2013 – Regimento Interno do COMUS; nº. 02/2013 – formação da 7 

Comissão Temporária de Acompanhamento do Relatório do Comitê de Mortalidade Materna, 8 

Fetal e Infantil; nº. 03/2013 – Formação da COFIN, nº. 04/2013 – Projeto Verão e nº. 05/2013 – 9 

Prestação de Contas 3º Qd- 2012. 10 

Decretos COMUS nº. 5620/2013 - altera a composição da SESAU. Este decreto ainda altera a 11 

composição da SEDUC. Decretos COMUS nº. 5626/2013 - altera a composição da Federação 12 

Face Norte. Este Decreto altera ainda a composição do Instituto Educacional de Ciências da 13 

Saúde. Decreto COMUS nº. 5635/2013: altera a composição da AAESP – Iolanda em 14 

substituição a Kênia e Raimundo em substituição a Leandro. Decreto COMUS 5636/2013: 15 

altera a composição da SEDUC. Ofícios Expedidos: nº. 01 ao 16/2013. Ofícios Recebidos: 16 

nº. 013/2013-HCSS – Oferta de Prestação de Serviços ao SUS, percentual de 60%; nº. 11/13 – 17 

HCSS – CRM Dr. Marcelo Felippe; nº. 064/13 – SESAU – resposta ao of. 125/12 sobre 18 

Conselho do Idoso; nº. 036/13 – SAJUR – resposta ao of. COMUS nº. 11/13 sobre o 19 

andamento do caso do filho do Dr. Paulo Jorge; nº. 064/13 – SESAU em resposta ao of. 125/12 20 

do COMUS (Cons. Do Idoso); nº. 065/13 – HCSS – informando o COMUS sobre a subvenção 21 

social/auxilio R$ 3.000.000,00; nº. 072/13 – SESAU resposta ao of. 01/13 – COMUS sobre 22 

CRM médicos plantonistas; resposta da ouvidoria encaminhando o of. 29/13 – HCSS sobre 23 

furto de medicamentos; resposta da Ouvidoria encaminhando o of. 14/13 – HCSS sobre o CRM 24 

do Dr. Marcelo Felippe; nº. 35/13 – HCSS em resposta ao of. 04/2013 do COMUS sobre CRM 25 

dos médicos nas unidades de emergência do Município; nº. 36/13 – HCSS – resposta ao of. 26 

16/13 do COMUS sobre a coação dos profissionais médicos no pronto socorro C. Sul; Of. 27 

001/13 – Comissão sindicante ref. Prestação de Contas do HCSS – 1º QD/2012; nº. 109/13 – 28 

SESAU informando que a corregedoria instaurou processo sindicante nº 12768/12 para 29 

apuração das denúncias do Laboratório NASA e E-mail enviado pelo Sr. Vitório M. M. Papini 30 

em 07/02/13 informando o presumido bloqueio/retardamento no pagamento dos serviços 31 

prestados pela Clínica de Hemodiálise de São Sebastião.  32 

Ordem do Dia:  33 

1 - Apresentação do Secretário da Saúde ao COMUS; 34 

2- Eleição da Comissão Organizadora da Conferência Municipal  35 

3- Eleição da Comissão de Coordenação dos Conselhos Gestores de Unidades; 36 

4- Eleição da Comissão de Acompanhamento da Execução do Plano Municipal de 37 

Saúde; 38 

5- Castração de Animais; 39 

6- Assuntos Gerais.  40 

Dra. Marcia deu início à reunião submetendo a proposta de pauta sugerida pela Secretaria 41 

Executiva, sendo acrescentado o 5º item de pauta, a pedido da Conselheira Camila e 42 

aprovado pela plenária. Em seguida, agradeceu a presença dos conselheiros e presentes. 43 

Informou que as reuniões acontecem todas as segundas terceiras feiras de cada mês e 44 

cumprem um protocolo de apresentação, iniciando pela aprovação das atas anteriores. Em 45 

seguida, Sr. Puríssimo solicitou retificação na ata 113ª extraordinária do COMUS, no item 46 

referente ao parecer da COFIN. Disse que o parecer apresentado não foi transcrito na 47 

íntegra. Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS, acatou a solicitação, porém, 48 

a plenária manifestou parecer pela não retificação, visto que houve a referência do trecho 49 
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suprimido na ata 126ª da COFIN. Sra. Ana Maria explicou que toda e qualquer solicitação de 50 

retificação pode e deve ser feita, porém, preferencialmente antes do dia da reunião destinada 51 

a sua aprovação. Informou a justificativa de ausência do Dr. Antonio, disse que ele está fora 52 

do município a serviço da Secretaria. Em seguida, transmitiu o recado deixado por ele. 53 

“Senhores Conselheiros evitem discutir o assunto referente à prestação de contas do 54 

Hospital, considerando que a documentação está em análise pela COFIN, Fundo 55 

Municipal, Auditoria e Apoio do Sr. Macalé. Quanto às denúncias verbais e/ou 56 

quaisquer comentários a respeito da prestação de serviços de profissionais médicos e 57 

seus CRM nas Unidades de Saúde do Município, informou que recebeu algumas 58 

respostas que ainda não foram analisadas pela Secretaria Executiva, porém, disse que 59 

ele próprio checou esta situação e constatou que neste momento ela não existe. Disse 60 

ainda que depois de analisar os esclarecimentos apresentados, o assunto poderá ser 61 

item de pauta para conhecimento da Plenária”. Sra. Ana Maria questionada pelo Sr. 62 

Acácio, Rádio Morada, explicou que neste momento, segundo afirmações do Dr. Antonio, a 63 

referida situação não existe, porém se existiu é o que será analisado pela Secretaria 64 

Executiva. Sr. Macalé informou que estão formando um grupo de trabalho para sanear as 65 

pendências apontadas nas contas do Hospital e que já possuem algumas respostas e outras 66 

estão em andamento. Dra. Marcia disponibilizou os documentos tramitados no período, e em 67 

seguida, passou-se a ordem do dia: 68 

1 - Apresentação do Secretário da Saúde ao COMUS: Sr. Urandy cumprimentou os 69 

presentes e se apresentou como Secretário da Saúde a mesa e a Plenária. Disse que 70 

recebeu o convite do Prefeito para ser Secretário com muita surpresa. Considerou que atuar 71 

na área da saúde será um desafio, porém disse que está conhecendo sua estrutura para 72 

administrar a situação atual da melhor forma possível. Informou que sua responsabilidade 73 

administrativa tem início a partir da emissão de sua portaria, dia 02/02/13. Em seguida, 74 

apresentou o Dr. Marcos Salvador, como diretor de Departamento de Coordenação das 75 

Unidades de Saúde, para compor a sua equipe e apoiá-lo com sua experiência na condução 76 

da administração da Saúde. Disse que almeja um bom relacionamento com o COMUS, além 77 

de respeitá-lo e saber da sua importância. Em seguida solicitou um voto de confiança para 78 

iniciar a sua administração, bem como disponibilizou abertura para diálogo e solicitações. Por 79 

último, informou que já se apresentou aos funcionários da Secretaria da Saúde e que acredita 80 

na capacidade e competência do grupo. Salientou que acredita na parceria de trabalho entre 81 

COMUS e Secretaria da Saúde e que precisa do COMUS para realizar uma boa 82 

administração. Sr. Puríssimo manifestou-se satisfeito com a fala proferida pelo Secretário e 83 

o parabenizou quanto à escolha do Dr. Marcos Salvador Mathias como Coordenador de 84 

Unidades de Saúde. Desejou que o novo Secretário possa conduzir e dar soluções até 85 

mesmo para as questões que ainda não tem conhecimento e que todas as pendências 86 

existentes possam ser esclarecidas. Em seguida elogiou o bom atendimento dispensado a 87 

sua pessoa pela equipe de Enfermagem e médica quando da sua internação no início desse 88 

mês. Informou que visitou as dependências do Hospital de Clínicas hoje, a convite do Sr. 89 

Macalé e pode constatar mudanças e investimentos referentes à estrutura do prédio, as quais 90 

se mostrou muito satisfeito. Elogiou ainda a vinda do Sr. Macalé na condição de mediador 91 

entre COMUS, Administração e SESAU. Por último, disse que o COMUS também sabe 92 

elogiar. Sr. Urandy citou um episódio ocorrido no Pronto Atendimento de Boiçucanga, disse 93 

que em uma visita surpresa, médicos foram encontrados dormindo, às 15 horas da tarde. 94 

Disse que são estas questões que afetam diretamente o Prefeito, em seguida, disse falou da 95 

intenção de realizar melhorias com relação ao Hospital e demais Unidades de Saúde e que 96 
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maus profissionais não bem vindos. Disse que durante os quatro anos de gestão ainda não 97 

conseguiram realizar tudo o que gostariam e que este fato deixa o Prefeito muito chateado, 98 

porém tentarão consertar os erros cometidos com novas estratégias de trabalho. Sra. Dirceia 99 

deu boa vinda ao Secretário e em seguida solicitou capacitação dos funcionários da Rede 100 

Pública e atenção quanto à manutenção das Unidades e prédios da Saúde, começando pelo 101 

conserto do ar condicionado da presente sala. Sr. Urandy disse que já solicitou o conserto de 102 

todos os aparelhos de ar condicionado da Secretaria. Sr. Carlos Aymar se apresentou como 103 

Conselheiro do segmento Usuários e em seguida efetuou algumas indagações em relação à 104 

fala do Sr. Urandy como Secretário da Saúde. Considerou que no tripé de estrutura da 105 

Secretaria da Saúde, poderá contar com o COMUS como seu parceiro em todo o processo, 106 

conforme determinado pela própria legislação. Disse que dentro da composição do COMUS 107 

encontram-se os representantes do governo e que estes devem atuar como porta voz do 108 

Secretário. Em seguida, lembrou-o da solicitação da ampliação de verba para intervenção, 109 

ocorrida como subvenção social, disse que o COMUS ficou de fora do processo e isto não 110 

poderia ter acontecido. Explicou que em última análise, sem o voto favorável do Conselho, 111 

essa ampliação não tem valor perante a lei. Salientou que essa postura não demonstra 112 

parceria e quebra a credibilidade de diálogo. Sugeriu ao Secretário se integrar das ações do 113 

Conselho por meio de seus representantes, disse que eles são muito bons. Teceu elogios 114 

também ao Secretário, disse que seu histórico profissional como Secretario da Administração 115 

é muito bom. Em seguida, salientou que parte das compras, contratos e licitações levados 116 

para Secretaria da Saúde partiram da Secretaria da Administração, Secretaria a qual ele era 117 

o Secretário. Questionou qual será o formato de sua administração pela Secretaria da Saúde 118 

e como será conduzida a questão da Intervenção, pois a considera sem clareza e tem 119 

dúvidas de quem é o real administrador. Disse que os prazos já foram vencidos e 120 

prorrogados e esta situação precisa ser resolvida e nesta gestão. Questionou ainda se a 121 

Irmandade terá condições de voltar a administrar o Hospital e quem irá gerir o Hospital da 122 

Costa Sul. Por último, reforçou o pedido de caminhar em parceira. Sr. Urandy informou que 123 

faz parte do Plano de Governo do Prefeito devolver, ainda nessa gestão, o hospital para 124 

Irmandade. Disse que é ela quem de fato tem de gerir o Hospital. Explicou que a Prefeitura 125 

foi acionada num determinado momento, objetivando ajudar financeiramente para manter o 126 

atendimento a população. Quanto à solicitação da referida ampliação, explicou que o valor 127 

questionado será utilizado caso haja necessidade. Disse que está sendo realizado um 128 

trabalho no Hospital, com a participação do Dr. Barboni, Sr. Cláudio e Sr. Reinaldo – 129 

Secretário da Administração, objetivando minimizar os custos e uma das alternativas 130 

levantadas seria melhorar o ganho dos convênios. Salientou que buscará respostas para as 131 

dúvidas apresentadas, seja boa ou ruim, trará a verdade. Vereador Gleivison perguntou ao 132 

Secretário até aonde vai o Urandy Técnico e onde começa o Urandy político. Fez 133 

questionamentos sobre a situação dos institutos SOLLUS e ACQUA e qual será o dispositivo 134 

para contratação dos médicos da Rede, considerando o julgamento da inconstitucionalidade. 135 

Sr. Urandy explicou que quanto ao último questionamento, ainda não se interou da situação, 136 

porém buscará resposta para esta questão e tantas outras surgirem. Quanto à questão 137 

política ou técnica, disse que utilizará da amizade que tem com o Prefeito para resolver todas 138 

as questões necessárias. Salientou que tem 54 anos de idade e 48 de cidadania 139 

Sebastianense e que anda e sempre andou de cabeça erguida e assim continuará ser. Em 140 

seguida, solicitou ao vereador que envie seus questionamentos por escrito e os envie aos 141 

seus cuidados para providências quanto aos esclarecimentos. Com relação aos Institutos 142 

buscará esclarecimentos com o Jurídico da Prefeitura. Dr. Marcos Salvador se manifestou 143 
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em relação aos questionamentos efetuados pelo vereador Gleivison referentes a 144 

irregularidades das contratações. Informou sobre a proposta da criação de uma Fundação de 145 

Saúde Pública, tendo como maior intervencionista o Poder Público. Informou que já foram 146 

realizadas pesquisas e visitas em outros municípios sob a coordenação do Dr. Antonio, 147 

objetivando sua implantação e regularização do serviço das Equipes de Saúde da Família no 148 

Município. Explicou que a Fundação tem como um dos principais objetivos a melhoria das 149 

condições salariais, bem como atenuar suas diferenças. Questionado, ainda pelo vereador 150 

Gleivison quanto à continuidade do trabalho, mesmo depois da sentença de reprovação, 151 

explicou que houve uma solicitação de prorrogação do prazo, objetivando evitar um caos e 152 

prejuízos para a população sem a oferta dos serviços de saúde. Sr. Puríssimo solicitou 153 

autorização para o COMUS realizar uma visita monitorada ao Hospital e Pronto Socorro, sem 154 

que esta atrapalhe a rotina de trabalho, objetivando o início da parceria do COMUS, 155 

Secretaria da Saúde e Hospital. Dr. Barboni autorizou a solicitação e disse que podem 156 

estipular a data para o agendamento formal. Sr. Urandy citou a aquisição dos equipamentos 157 

odontológicos citados pelo Dr. Elias na plenária anterior, em seguida, despediu-se da 158 

plenária.  Dra. Marcia informou que este ano será realizada a Conferência Municipal de 159 

Saúde, sendo necessária a formação da Comissão Organizadora para providencias quanto 160 

aos preparativos das prés conferências e consequentemente a Conferência. Vereador 161 

Gleivison solicitou a palavra e parabenizou o trabalho do COMUS, disse que outros 162 

Conselhos, principalmente o da Secretaria de Educação, deveriam ter a mesma atuação, 163 

considerando que na condição de professor gostaria de recorrer a um conselho que o 164 

apoiasse. Disse que, acreditando ou não, a oposição faz crescer. Salientou que como 165 

representante do povo está cansado de ouvir posições de protelação administrativa frente 166 

aos problemas sem resposta. Despediu-se e retirou-se da reunião. Dando continuidade, 167 

Dra. Marcia prosseguiu com o processo eleitoral. Sra. Ana Maria, responsável 168 

administrativa, explicou que existem três comissões permanentes e uma Secretaria 169 

Executiva, segundo novo Regimento Interno do COMUS, em seguida citou-as: Comissão de 170 

Coordenação dos Conselhos Gestores de Unidades, Comissão de Acompanhamento da 171 

Execução do Plano Municipal de Saúde e a Comissão de Acompanhamento da 172 

Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde – COFIN.  Disse que este ano foi 173 

formada a Comissão Temporária de Acompanhamento do Relatório do Comitê de 174 

Mortalidade Materna, Fetal e Infantil, com formação na plenária ordinária anterior. Dra. 175 

Marcia informou que esta comissão estará se reunindo pela primeira vez no dia 25/02/13, às 176 

14 horas. Sra. Ana Maria explicou que outras comissões em caráter temporário poderão ser 177 

formadas de acordo com a necessidade do COMUS. Em seguida falou da necessidade da 178 

formação da Comissão Temporária para organização da Conferência Municipal a ser 179 

realizada este ano, bem como a importância do preenchimento das vagas das Comissões 180 

abaixo citadas.  181 

2- Eleição da Comissão Organizadora da Conferência Municipal: Dra. Marcia informou 182 

que este ano será realizada a Conferência Municipal de Saúde, sendo necessário a formação 183 

da Comissão Organizadora para providências quanto aos preparativos das prés conferências 184 

e consequentemente a Conferência. Sr. Puríssimo chamou a atenção dos conselheiros para 185 

o envolvimento e compromisso diante das participações nas Comissões do Conselho. A 186 

plenária aprovou a seguinte formação para compor a Comissão Organizadora da Conferência 187 

Municipal: Carlos Cipullo Aymar – segmento Usuários, Marcia Guimarães Corrêa da Silva – 188 

segmento Usuários, Camila Aquino dos Santos – segmento Usuários e a confirmar a 189 
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participação do Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva – segmento Governo e Rita de 190 

Cássia do Nascimento Simioni – segmento Usuários.  191 

3- Eleição da Comissão de Coordenação dos Conselhos Gestores de Unidades: A 192 

plenária aprovou a seguinte alteração na composição da referida Comissão: Maria Evelina 193 

Pereira Faria, Angela Maria da Silva – segmento Usuários, Maria Aparecida Pinheiro Piedade 194 

– segmento Trabalhadores de Saúde, Dirceia Arruda de Oliveira – segmento Usuários e 195 

Camila Aquino dos Santos – segmento Usuários.  196 

4- Eleição da Comissão de Acompanhamento da Execução do Plano Municipal de 197 

Saúde: A plenária aprovou a seguinte alteração na composição da referida Comissão: Tânia 198 

Regina Sarak – segmento Trabalhadores de Saúde, Dinalva Menezes Castro Tavares – 199 

segmento Usuários, Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva – segmento Governo.  200 

5- Castração de Animais: Sra. Camila informou que gosta muito de animais e que é 201 

defensora voluntária das causas relacionadas a animais encontrados nas ruas. Informou que 202 

costuma recolher animais e com ajuda da CIA das Patas e até mesmo do setor de Zoonoses, 203 

tem encaminhado casos para castrações, objetivando o encaminhamento para adoção.  204 

Porém salientou que não possui estrutura adequada para dar continuidade em decorrência 205 

da demanda acentuada. Com o decorrer do tempo, elaborou uma lista de animais para serem 206 

castrados no bairro onde reside (Topolândia) e em contato com o setor de Zoonoses 207 

encontrou dificuldade para agendamento das castrações. Disse compreender a demanda do 208 

setor e o esforço da equipe, porém observou que o setor não gosta de realizar o 209 

procedimento de castração. Em seguida, informou que existe uma verba do Governo Federal 210 

conquistada por meio de um projeto, objetivando fixar um veterinário em cada posto de 211 

saúde. Falou também da possibilidade de parcerias com a viação local (ECOBUS), Cia das 212 

Patas e também se colocou a disposição para ajudar no que for preciso. Sr. Urandy disse 213 

que também é um amante dos animais e que poderá ter em sua pessoa um aliado para a 214 

causa. Disse que se tiver projeto correrá atrás para colocá-lo em prática. Por último, disse 215 

que se preciso for, chamará a responsável pelo Setor de Zoonoses para esclarecimentos 216 

sobre os questionamentos efetuados.   217 

6- Assuntos Gerais. 218 

6.1. Dra. Marcia solicitou aos conselheiros a entrega das fotos para confecção dos crachás 219 

de identificação. 220 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 221 

pelos presentes.   222 
Ata elaborada por                                Ana Maria Assis Leite dos Santos, Responsável Administrativa do COMUS e presidida 223 
pela Dra. Marcia Guimarães Correa da Silva.  224 

São Sebastião, 19 de fevereiro de 2013. 225 
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Dirceia Arruda de Oliveira  Iolanda Ferreira 
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