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ATA DA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 14 de outubro de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 192ª ordinária e 122ª extraordinária, ambas aprovadas por unanimidade.  4 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: 5 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: 6 

Ofícios Expedidos: Of. 076/14 a Of. 080/14 – enviados à SESAU; Of. 081/14 – VISA/SESAU; Of. 7 

082/14 – PJSS. 8 

Ofícios Recebidos: Of. 1634/2014 – PJSS; Of. 1684/2014 – PJSS; Of.1807/2014 – PJSS; Of. 9 

488/2014 – SESAU; Of. Circ. CDQ nº. 005/2014 - SUS; Of. Circ. CDQ nº 017/2014 - SUS; Of. Circ. 10 

CDQ nº 018/2014 – SUS; Of. 0521/14 – SESAU em resposta ao ofício 054/14 - COMUS 11 

Outros documentos recebidos: FA – SESAU datada 15/09/14 – Sec. Adjunto; Notificação PSSS IC 12 

nº. 14.0677.0001075/2013 para Dr. Antonio; Notificação PSSS IC nº. 14.0677.0001075/2013 para Dr. 13 

Paulo Alexandre; FA – SESAU – Sr. Daniel Bastos; E-mail Cidinha sobre Curso de Capacitação 14 

Conselheiros; Retorno da SESAU ao COMUS no verso do e-mail 054/2014; Documento AMCS – 15 

indicação da Sra. Ester em substituição da Sra. Marcia. Documentos recebidos para COFIN ref. 16 

Prestação de Contas: cópia do demonstrativo da Folha de Pagamento SESAU mês 08/2014. 17 

Resoluções: nº. 028/2014 – COPAME Nº. 001 A 010/2013; nº. 029/2014 – COPAME nº. 001ª 18 

021/2014; nº. 030/2014 – Indicação de membro para Comissão do Contrato de Gestão da Fundação; 19 

nº. 031/2014 – Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2014; nº. 032/2014 – 20 

Prestação de Contas 2º Qd/14; nº. 033/2014 – Plano Municipal de Vigilância e Controle da Dengue.  21 

ORDEM DO DIA: 22 

1- Discussão de questões internas do COMUS: Prestação de Contas e Comissão de 23 

Finanças; 24 

2- Apresentação da Justificativa da Implantação do Serviço de Informatização da Rede 25 

Pública Municipal de Saúde; 26 

3- Apresentação da Minuta do Convênio a ser celebrada entre o Município, Fundação Pública 27 

de Saúde de São Sebastião e Instituto de Ensino São Sebastião Ltda – Faculdade São 28 

Sebastião, visando o fomento e desenvolvimento de cursos na área da saúde do Município;  29 

4- Apresentação da Lei Orçamentária Anual - 2015; 30 

5- Apresentação do Plano de Vigilância e Controle da Dengue 2014/2015; 31 

6- Assuntos Gerais.  32 

Dr. Antonio deu início à reunião sugerindo a supressão do item 4 da pauta considerando o 33 

adiantado da hora e conteúdo a ser apresentado, ficando proposto que este item seja apresentado na 34 

próxima reunião ordinária do mês de novembro. Proposta aprovada por unanimidade. Em seguida, 35 

passou-se a ordem do dia.  36 

1- Discussão de questões internas do COMUS: Prestação de Contas e Comissão de Finanças: 37 

Dr. Antonio concedeu a palavra a Sra. Ana Maria, responsável administrativa do COMUS, objetivando 38 

apresentar a dificuldade ocorrida no ato da convocação para reuniões do COMUS referente às 39 

prestações de contas. Sra. Ana Maria informou que existe uma resistência muito forte por parte de 40 

alguns conselheiros no ato da convocação para reuniões do COMUS, principalmente as que se 41 

referem à prestação de contas. Disse que a maioria dos conselheiros apresenta-se desestimulada em 42 

comparecer devido ao rumo que as reuniões tomam quando divergências ocorrem. Por último 43 

enalteceu o trabalho voluntário de cada conselheiro em suas atribuições, principalmente o da COFIN, 44 

comissão que considera uma das mais atuantes dentre as atividades desenvolvidas pelo Conselho. 45 

Dr. Antonio informou que agendou esta conversa com a Plenária objetivando excluir a postura 46 

adotada pelo conselho nas últimas reuniões, principalmente com relação às reuniões referentes às 47 

prestações de contas. Salientou que em respeito ao trabalho maravilhoso conquistado pelo COMUS 48 
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no decorrer destes anos resolveu dividir com a plenária a incumbência de promover um 49 

relacionamento mais saudável na condução dos trabalhos, considerando que ultimamente existe um 50 

melindre de relacionamentos COMUS/SESAU e até mesmo COMUS/COMUS. Considerou que as 51 

nomenclaturas utilizadas, no caso “pendências” ou “ressalvas” são o que menos importa, 52 

considerando que a forma como estão sendo conduzidas as relações entre os membros do COMUS e 53 

membros da Secretaria da Saúde é que não está adequada. Em seguida, explicou que a Prestação de 54 

Contas é um meio de a Prefeitura mostrar como e de que forma realiza as ações de saúde no 55 

Município e que estas são prestadas quadrimestralmente. Falou que não existe a obrigatoriedade da 56 

criação de Comissões, porém estas facilitam o trabalho do COMUS quando envolve uma análise mais 57 

apurada, além de promover segurança à Plenária no momento de aprovar as contas. Em seguida citou 58 

algumas ocorrências de divergências entre os próprios membros da comissão de finanças durante a 59 

apresentação do parecer final. Salientou que dúvidas devem ser sanadas antes de serem 60 

apresentadas à Plenária, esgotando-se toda e qualquer possibilidade de esclarecimentos antes de 61 

elencar itens como pendências ou ressalvas. Em seguida, discorreu sobre o fluxo de auditoria 62 

municipal, explicou que o componente emite um relatório, ficando a decisão final para o gestor, pois 63 

ele tem essa autonomia. Posteriormente a esse trâmite, existe o encaminhamento do relatório para 64 

ciência do COMUS. Diante do exposto, salientou ser inadmissível o questionamento do COMUS com 65 

relação ao resultado da auditoria sem que ela esteja concluída em todo o seu processo. Explicou que 66 

sua explanação se deve com intuito de esclarecer o ocorrido na última reunião do COMUS, quando foi 67 

colocada a situação de que o COMUS não teria recebido cópia do relatório da última auditoria. Em 68 

seguida, apresentou cópia do protocolo de recebimento assinada por todos os membros da COFIN, 69 

inclusive com a assinatura do Sr. Puríssimo. Dra. Tania sugeriu solicitar capacitação para todos os 70 

conselheiros referente ao orçamento público. Quanto ao termo ressalvas utilizado no parecer final da 71 

prestação de contas emitido pela COFIN deve-se ao fato de vários questionamentos, sendo um deles 72 

referente à empresa Siss On Line, única empresa participante do processo licitatório para assumir o a 73 

implantação da informatização da rede pública. Explicou que quando a COFIN aponta uma ressalva, 74 

esta tem o objetivo de despertar no Secretário de Saúde o encaminhamento para uma auditoria para 75 

um estudo técnico, pois a COFIN não detém este conhecimento. Em seguida, disse que os retornos 76 

da Secretaria da Saúde com relação à Prestação de Contas são morosos. Dr. Antonio explicou que a 77 

falta de entendimento técnico não deve ser motivo para indicar ressalva, pois este posicionamento 78 

sugere à plenária ou qualquer outra instância fiscalizadora pertinente, indícios de irregularidades. 79 

Salientou que as contas não podem ser reprovadas em sua totalidade em decorrência de um item a 80 

ser mais bem esclarecido. Disse que a Comissão só deve se pronunciar à plenária quando tiver 81 

esgotado sua análise em todo o seu contexto e diante de uma apresentação clara e objetiva, 82 

considerando que as deliberações do COMUS são encaminhadas para instâncias superiores, muitas 83 

vezes responsáveis pelos repasses financeiros, podendo estes serem suspensos ou cortados 84 

causando prejuízos à população.  Dra. Sonia Monteiro informou que participou de um encontro com o 85 

Conselho Nacional de Saúde, sendo também discutidas essas mesmas questões com relação aos 86 

termos empregados em atas e outros. Em contrapartida o Conselho Estadual se manifestou solidário e 87 

se colocou a disposição para oferecer capacitações aos Municípios interessados. Sra. Rogéria 88 

informou que é interessante para o gestor prestar contas corretamente, pois a permanência dos 89 

convênios depende dela. Informou que presta contas de 10 entidades ao Tribunal de contas e se não 90 

fizer corretamente, certamente será devolvida. Dr. Antonio disse que fará o possível para providenciar 91 

capacitação aos conselheiros, objetivando a aquisição de conhecimento. Dando continuidade, 92 

salientou que o parecer da COFIN consignado em ata própria da comissão foi mantido, bem como 93 

suas ressalvas, porém, por decisão da maioria dos membros da plenária, o termo “ressalvas” foi 94 

substituído por “pendências” na resolução emitida pelo COMUS, objetivando evitar possíveis 95 

conseqüências oriundas da interpretação dos termos utilizados, principalmente, durante a emissão de 96 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

 
 __________________________________ 

 

Ata da 193ª reunião ordinária COMUS 14 de outubro de 2014   Página 3 de 6. 

documentos referentes a repasses financeiros. Explicou, que segundo o entendimento do Sr. André 97 

Fontes, a ressalva é apontada quando algo é concluído como errado. Dra. Marcia lembrou que a 98 

COFIN apresentou dificuldades de manter o quorum em suas últimas reuniões e que esta situação 99 

causou prejuízos em sua análise, considerando que o parecer deve refletir opinião da comissão e não 100 

de um único membro. Dra. Tania sugeriu que, no caso de dissolução da COFIN, as contas sejam 101 

disponibilizadas aos conselheiros e analisada pelos interessados disponíveis em dias específicos para 102 

análise dos documentos. Sra. Dinalva achou a sugestão apresentada um retrocesso ao COMUS. Dra. 103 

Marcia considerou que o conselho é formado por 28 conselheiros, porém somente uma meia dúzia 104 

comparece para desenvolvimento administrativo das comissões do COMUS.  Dr. Antonio considerou 105 

ser muito interessante pensar em capacitação, pois esclarecerão o peso de cada termo utilizado na 106 

emissão de pareceres na visão do Tribunal de Contas. Explicou que o controle social é o 107 

acompanhamento do desenvolvimento das Políticas Públicas empregadas no Município, com 108 

apontamentos da população no exercício democrático responsável se elas estão sendo aplicadas de 109 

forma adequada ou não. Dra. Sonia considerou que o principal objetivo do COMUS deve ser o 110 

acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, verificando se o valor gasto está de acordo para o 111 

desenvolvimento das ações. Quanto à parte financeira existem vários outros órgãos, além do COMUS, 112 

responsáveis pelo seu acompanhamento. Dr. Antonio esclareceu à plenária que o ponto de 113 

divergência se apóia especificamente no entendimento de alguns conceitos sugeridos/empregados 114 

pela COFIN/SESAU, em seguida sugeriu que a COFIN encaminhe caso para Auditoria Municipal, 115 

quando necessário, objetivando eliminar os itens de pendências acumulados no processo de análise. 116 

Sra. Dinalva questionou como serão efetuados os encaminhamentos do COMUS. Sr. André Fontes 117 

considerou que a COFIN deve buscar adequação na metodologia de trabalho nos seguintes aspectos: 118 

respeitar a paridade da comissão às reuniões específicas, procurar ser relevante quanto ao foco de 119 

estudo, além da realização das capacitações propostas. Quanto à sugestão de encaminhamento para 120 

Auditoria, considerou que este não deve ser o único instrumento para sanear os questionamentos, 121 

pois seu retorno pode não ser imediato. Informou que o Tribunal de Contas já avalia alguns dos itens 122 

elencados pela COFIN como pendências, citando como exemplo os processos licitatórios. Por último, 123 

solicitou da COFIN um olhar propositivo e voltado para apresentação de um parecer das contas 124 

transparente e conciso, evitando a indução da plenária para uma possível reprovação das contas. Dra. 125 

Tania informou que a COFIN sempre fez encaminhamentos por meio de ofícios à SESAU, 126 

principalmente, com relação aos questionamentos sobre a frota de carros da SESAU, e quase sempre 127 

não teve retorno. Em seguida sugeriu que a capacitação de conselheiros também seja feita por 128 

profissionais alheios a SESAU. Sr. Clausius informou que houve um consenso dos membros da 129 

COFIN (Tania, Sebastião e Nathalia) com relação a alguns aspectos na prestação e contas do 130 

quadrimestre em pauta. Foi quando sugeriram uma reunião com a Secretaria Executiva anterior a 131 

reunião ordinária do COMUS para discussão prévia dos itens elencados como pendentes, porém esta 132 

reunião não aconteceu. Dando continuidade, Dr. Antonio e Dra. Marcia solicitaram respeito mútuo 133 

entre COMUS e SESAU, objetivando evitar relações desgastantes de conflitos entre conselheiros e 134 

funcionários da SESAU, pois a Secretaria da Saúde nunca considerou irrelevantes os apontamentos 135 

apresentados pela COFIN/COMUS, disse que as divergências ocorrem somente com relação aos 136 

termos empregados. Concluindo, Dr. Antonio retomou as sugestões colocadas pela plenária, sendo 137 

reafirmada a posição da plenária pela continuidade de trabalho da COFIN, com eleição de novo 138 

membro para compô-la no segmento usuários e que as manifestações de interesse de participação 139 

poderão ser enviadas por- e-mail, com realização de eleição prevista para a ordinária de novembro. 140 

Ficou decidido também que o COMUS providenciará capacitação específica para os membros da 141 

COFIN pela SESAU e também pelo Estado e que, ainda diante da necessidade, a COFIN poderá 142 

solicitar esclarecimentos ao Componente Municipal de Auditoria – AUDISUS. Sugestões aprovadas 143 

pela maioria dos conselheiros presentes.  144 
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2- Apresentação da Justificativa da Implantação do Serviço de Informatização da Rede Pública 145 

Municipal de Saúde: Dr. Antonio sugeriu que a apresentação em pauta seja efetuada na próxima 146 

reunião ordinária do COMUS no mês de novembro, considerando o adiantado da hora. Sugestão 147 

aprovada por unanimidade.  148 

3- Apresentação da Proposta de Convênio a ser celebrada entre o Município, Fundação Pública 149 

de Saúde de São Sebastião e Instituto de Ensino São Sebastião Ltda – Faculdade São 150 

Sebastião, visando o fomento e desenvolvimento de cursos na área da saúde do Município: Dr. 151 

Antonio informou que a Faculdade de São Sebastião abriu o curso de Enfermagem há dois anos e 152 

necessitam promover campo de estágios para seus alunos a partir do ano 2015. Foi então que houve 153 

o entendimento entre a Prefeitura, Fundação Pública e Faculdade de São Sebastião, ficando para a 154 

Instituição de ensino cuidar do desenvolvimento da parte técnica e apoio da implantação dos 155 

protocolos clínicos de atendimento, considerando que o corpo docente é composto por profissionais 156 

técnicos com mestrado e doutorado na área da Enfermagem, além da possível fixação no Município 157 

desses futuros profissionais depois de formado. Disse que não haverá necessidade de repasse 158 

financeiro, a Faculdade supervisionará a permanência e atuação do grupo (pequeno) dos alunos nas 159 

dependências das unidades de saúde, ficando incumbida ao Município a disponibilização do campo 160 

para realização do estágio. Por último, solicitou aprovação Ad Referendum com sugestão de 161 

apresentação detalhada para a próxima ordinária do COMUS no mês de novembro/14. Colocado em 162 

votação Ad Referendum, Proposta do Convênio foi aprovada por unanimidade pela Plenária. 163 

4- Apresentação da Lei Orçamentária Anual – LOA 2015: Sra. Fabiani, representante do Fundo 164 

Municipal de Saúde informou que essa proposta da LOA é consolidada conjuntamente com a 165 

Secretaria da Saúde e Secretaria da Fazenda apresenta o orçamento para o ano de 2015. Disse que 166 

ela é encaminhada pelo Executivo ao Legislativo para votação. Em seguida, discorreu sobre o 167 

Resumo Orçamentário das despesas da Secretaria da Saúde, detalhando-as por despesas por 168 

natureza, por programas de saúde e por fontes de recursos, conforme tabela parte integrante desta 169 

ata. Informou que a proposta orçamentária inicial estava em torno de R$ 145.000.000,00, porém 170 

devido às adequações efetuadas junto a Secretaria da Fazenda, ela ficou em torno de R$ 171 

130.863.744,67, apresentado-se como despesa liquidada até o presente momento o valor de R$ 172 

78.910.559,11, posição parcial até o dia 29 de setembro de 2014. Lembrou que esta proposta já foi 173 

enviada ao executivo para encaminhamento e apresentação ao legislativo até o dia 30/09/14. Discorreu 174 

detalhadamente sobre os valores por natureza de investimentos. Em seguida, citou os percentuais 175 

previstos para aplicação com recursos próprios, recursos estaduais e federais. Por último informou que 176 

por se tratar de uma proposta, poderá sofrer alterações. A pedido do Dr. Antonio, Sra. Fabiani 177 

apresentou um comparativo dos consolidados dos anos 2013/2015 referente aos recursos aplicados, 178 

sendo R$ 113.663.652,72 aplicados no ano de 2013 com projeção de R$ 130.863.744,67 para o ano 179 

de 2015. Sr. André explicou que alguns valores apresentados atendem a estrutura atual da Secretaria 180 

da Saúde e que apesar do orçamento inicial proposto pela SESAU ter sido de R$ 145.000.000,00, os 181 

valores consolidados foram adequados devido às limitações existentes. Em seguida, explicou que a 182 

receita é estimada e a despesa é fixada, e que este é um princípio adotado no sentido de manter uma 183 

postura mais conservadora, evitando superestimar a receita. Disse que periodicamente a SESAU 184 

possui mecanismos de adequação do orçamento proposto e que remanejamentos podem ser 185 

efetuados e são autorizados pelo legislativo, desde que estes não ultrapassem os 30% do valor 186 

estimado. Em seguida apresentou gráficos demonstrativos referentes à evolução de receita a partir do 187 

ano de 2008. Concluiu que houve um salto de investimentos pelo Município quando comparado aos 188 

investimentos aplicados pelo Estado nas ações de saúde nos últimos cinco anos. Dra. Mamy chamou 189 

a atenção para o percentual aplicado na alta e média complexidade, pois salientou que mesmo que a 190 

responsabilidade do Estado seja maior neste tipo de investimento, o Município supre as necessidades, 191 

independente de o custo ser alto ou não. Sr. Clausius sugeriu que para as próximas apresentações 192 
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Prestações de Contas seja disponibilizada a distribuição do percentual anual, objetivando a percepção 193 

do grau evolutivo. Dando continuidade, Sr. André Fontes explicou que o PSF estava dentro da rubrica 194 

de Pessoal e Encargos Sociais até julho/14, porém a partir desse período a Fundação entrará na 195 

rubrica de outras Despesas Correntes. Por outro lado existe um entendimento jurídico de que a 196 

Fundação deve ter um orçamento paralelo à área da saúde, porém de forma destacada, e caso, este 197 

entendimento prevaleça, este valor será desmembrado no detalhamento orçamentário. Sra. Dirceia 198 

perguntou qual a dotação orçamentária que representa os recursos destinados aos municípios por 199 

meio de emendas parlamentares. Sr. André Fontes informou que a rubrica Fontes de Recursos 200 

demonstra a origem do recurso a ser aplicado nos Programas de Saúde. Explicou que existem duas 201 

formas de captação de recursos, pelo estado por meio de emendas parlamentares e outra por 202 

iniciativa do próprio Estado. Por parte da União existem duas ou três formas, uma por meio de repasse 203 

fundo a fundo, por meio de convênios, além do envio de recursos para aplicações em programas de 204 

saúde. Salientou que o Município tem tido a aprovação do Ministério para liberação dos recursos 205 

citados. Por último, esclareceu que este é o início do ciclo para o ano de 2015 e que os valores 206 

apresentados serão executados e avaliados no processo de prestação de contas quadrimestral à 207 

Comissão de Finanças do COMUS.  Não havendo mais dúvidas, Dr. Antonio colocou em votação a 208 

LOA 2015, sendo aprovada por unanimidade.  209 

5- Apresentação do Plano de Vigilância e Controle da Dengue 2014/2015: Dra. Wania, 210 

representante do CCZ, informou que o Plano contemplará duas unidades de Pronto Atendimento 211 

voltadas para ocorrências de dengue, com salas específicas, no Pronto Socorro Central e de 212 

Boiçucanga e que os profissionais médicos serão os mesmos que já prestam trabalho nas referidas 213 

unidades, disse que não serão contratados novos profissionais para este fim, porém os profissionais 214 

que já estão trabalhando serão treinados pelo Dr. André. Informou que o Plano também contemplará 215 

sete sentinelas distribuídos nas unidades de PSF que possuem farmácia e contarão com estrutura de 216 

insumos, mobílias e profissionais para atendimento da dengue. Disse que o Centro de Saúde da 217 

Topolândia também estará atuante no atendimento para dengue no período das 16 às 20 horas. Com 218 

relação de combate ao vetor, informou que possuem duas Kombis, 01 pick-up, dois veículos locados e 219 

duas vans que estão em processo de licitação para compra. Informou que possuem quatro 220 

nebulizadores com processo de compra para aquisição de mais dois. Quanto ao quadro de 221 

funcionários, informou que existe concurso público em andamento para regularização da equipe. Com 222 

relação ao Departamento de Informação, Educação e Comunicação - IEC informou que a equipe atual 223 

trabalha em parceira com a Secretaria do Meio Ambiente. Informou que os profissionais do 224 

Departamento de Vigilância também contribuirão nas ações contra a dengue durante as inspeções e 225 

fiscalizações. Por último, informou que não existe muita alteração no trabalho que já vinha sendo 226 

realizado. Sr. Givanildo, Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, informou que existe uma 227 

padronização no combate do vetor, cabendo ao Município a implementação otimização das ações. Sr. 228 

Clausius questionou as vistorias nos terrenos baldios. Sr. Givanildo explicou que nem toda questão 229 

ambiental é questão de Vigilância, porém nos casos de imóveis especiais, a Vigilância é comunicada 230 

pela Secretaria de Meio Ambiente e denúncias da própria população. Sra. Dirceia questionou as 231 

condições de uso dos carros utilizados pelo setor da dengue e conduta de trabalho dos agentes da 232 

dengue e seus desvios de função. Sr. Givanildo explicou que a função do profissional de combate a 233 

endemias não se restringe somente ao combate da dengue, disse que sua função é muito mais ampla. 234 

Dra. Wania explicou que não existe um concurso especifico para trabalhar com dengue e Endemias 235 

envolve um leque de controle a outras doenças e que desvio de função é quando o funcionário presta 236 

concurso para trabalhar numa Secretaria e vai trabalhar em outra. Sra. Shirley fez questionamentos 237 

sobre o controle do vírus Ebola. Sr. Givanildo informou que o Sistema Nacional de Vigilância 238 

Sanitária é descentralizado, hierarquizado e Integrado, sendo que para Portos, Aeroportos e 239 

Fronteiras existe uma competência administrativa de fiscalização que é direcionada à ANVISA, porém 240 
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nada impede que a ANVISA em eventual contingência solicite a participação Municipal. Disse que já 241 

existe uma rotina portuária adotada nos casos de suspeita de doenças e que mesmo que surja algum 242 

caso suspeito de tripulante com Ebola, este não passará pelo Hospital do Município, pois os casos 243 

seguirão o protocolo já fixado para encaminhamento ao Hospital Emilio Ribas em São Paulo. Sra. 244 

Shirley solicitou que esta rotina seja divulgada a população. Dr. Marcelo disse que antigamente, 245 

quando era chefe diretor do Porto, os navios só atracavam diante da inspeção in loco efetuada por sua 246 

pessoa conjuntamente com a Polícia Federal.    247 

6- Assuntos Gerais:  248 

6.1 – Denúncia da Sra. Dinalva referente ao atendimento no Serviço de Oftalmologia do Dr. 249 

Glauco: Sra. Dinalva solicitou ao Dr. Antonio o retorno referente a denúncia efetuada por sua pessoa 250 

em plenária anterior. Dr. Antonio informou que o Dr. Glauco fornecerá cópia da filmagem referente ao 251 

atendimento prestado pela funcionária da Oftalmolaser à Sra. Dinalva.  252 

6.2- Dra. Sonia Monteiro informou que a Prefeitura de Ilhabela, por meio do dentista Dr. Antonio 253 

Galante e Secretária de Saúde Dra. Lucia Reale, convidou o COMUS de São Sebastião para 254 

participar da Jornada Odontológica a ser realizada no dia 31/10/14, na Secretaria de Turismo, dia todo, 255 

com participação do Dr. Gilberto Alfredo Pucca Junior, discorrendo sobre Políticas Públicas de Saúde 256 

relacionadas ao PSF. 257 

6.3- CGU’S Boiçucanga: Dra. Tania informou que houve eleição do Conselho Gestor da Unidade de 258 

Boiçucanga e que este precisará de um membro coordenador para acompanhamento das atividades. 259 

Disse que a Conselheira Tania Elizabete Pinheiro Lamarque, representante da Associação das 260 

Mulheres da Costa Sul – AMCS se candidatou para ocupar o cargo. Dr. Antonio colocou para 261 

aprovação da plenária, aprovado por unanimidade. Dra. Mamy solicitou investimento e apoio do 262 

COMUS na implantação, a princípio, da unidade piloto de Boiçucanga, objetivando o bom andamento 263 

no desenvolvimento dos trabalhos. Salientou que a Fundação estará presente e atuante em todo o 264 

processo de orientação, capacitação e apoio aos Conselhos Gestores. Sra. Dinalva informou que a 265 

Associação de Mulheres dará todo apoio e que fez um programa na rádio especialmente para 266 

divulgação sobre a importância do Conselho Gestor de Unidade.  267 

6.4- Sra. Dirceia fez questionamentos com relação aos carros doados à Saúde (cinco Vans) em 268 

decorrência do Termo de Ajuste de Conduta – TAC com Ministério Público, pois foi questionada pelo 269 

COMSEG e gostaria de justificar na próxima reunião. Por decisão da plenária será emitido um 270 

ofício ao Prefeito questionando o destino dos referidos veículos doados.   271 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 272 

presentes.  273 

Ata elaborada por                         Ana Maria A.L.dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos 274 

N.P. da Silva.    São Sebastião, 14 de outubro de 2014. 275 
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