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ATA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 13 de outubro de 2015, às 16h25 horas, em segunda chamada. 3 

A) Leitura da ata: 204ª Reunião Ordinária e 128ª Reunião Extraordinária, aprovadas por 4 

unanimidade.  5 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período: Ofícios Recebidos: 6 

of. nº  462 DIAUD/SP/DENASUS/MS – Relatório Final da Auditoria nº 14898, of. nº 992/2015 1º Distrito Policial 7 

de São Sebastião – Ref. TCPJ nº 77/2015, of. nº 561/SESAU – Solicitação de Agendamento de pauta no 8 

COMUS, of. nº 558/2015 – SESAU – Resposta ao Of. nº 050/2015 COMUS, of. nº 559/2015 – SESAU – 9 

Resposta ao Of. nº 058/2015 COMUS, of. nº 557/2015 – SESAU – Resposta ao Of. nº 054/2015 COMUS, of. nº 10 

595/2015 – SESAU – Resposta ao Of. nº 062/2015 COMUS, of. nº 156/2015 – FSPSS – Ref. Respostas aos 11 

itens apontados em Análise da Produção E-SUS pela COFIN, of. nº 38/2015 – convocação de reunião pauta : 12 

Programa Bolsa Família, of. nº 162/2015 – Resposta ao Of. nº 063/2015 COMUS, of. sem nº - Resposta ao Of. 13 

nº 070/2015 COMUS; Ofícios Expedidos COMUS: of. nº 069 ao 072/2015 – Deliberações e solicitações da 14 

Plenária 204ª Reunião Ordinária do COMUS à SESAU, of. nº 073 e 074/2015 – solicitações da COFIN, of. nº 15 

075/2015 – Solicitação de autorização para instalação da Antena OI na sala do COMUS (doação), of. nº 16 

076/2015 -  Ciência do horário da Prestação de Contas na Plenária do COMUS, of. nº 077/2015 – 17 

Encaminhamento da Ata da 267ª reunião da COFIN ao Secretário Urandy, of. nº 078/2015 – Convite para 18 

participação na 205ª reunião do COMUS (Sr. Prefeito, Médicos, Diretores, Interventor e Administrador do HCSS), 19 

of. nº 079/2015 – Convite para participação na 205ª reunião do COMUS – Presidente da Câmara Municipal de 20 

São Sebastião, of. nº 080/2015 – Convite para participação na 205ª reunião do COMUS – Todos os Vereadores 21 

da Câmara Municipal de São Sebastião; Resoluções do COMUS: nº 23/2015 – Reprogramação de recurso 22 

remanescente do Projeto de Incentivo a Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos não Transmissíveis, nº 23 

24/2015 – inclusão do Sr. Lourival a Comissão de Finanças em apoio ao acompanhamento dos processos de 24 

construção de obras e reformas relacionadas à área da Secretaria de Saúde, nº 25/2015 – Alteração do horário 25 

da apresentação da Prestação de Contas na Plenária do COMUS, nº 26/2015 – Plano Municipal de Intensificação 26 

e Contingência da Dengue 2015-2016, nº 27/2015 – Prestação de Contas da Secretaria da Saúde referente ao 2º 27 

quadrimestre/2015, nº 28/2015 – Deliberação pela apresentação da Prestação de Contas do Complexo Hospitalar 28 

na Plenária do COMUS. Solicitação da Conselheira Dra. Tânia solicitação de Vale Transporte e áudios de 29 

gravações das reuniões 127ª e 128ª Extraordinárias; Folha de Andamento recebidas: Sr. Daniel Bastos – 30 

listagem de funcionários (doc. Requisitado pela COFIN; E-mail Recebido: justificativa de ausência da Sra. Ester, 31 

Ouvidoria – Demanda da Sra. Izaneide Sales, Convite do NEPH  - DRS XVII (dias 28/09, 29/09 e 01/10), Convite 32 

da 5ª Reunião Ordinária do Comitê Regional de Vigilância à Mortalidade Materna e Infantil – DRS XVII; Convite: I 33 

Fórum de Combate à Violência Contra a Criança e o Adolescente e Comemorações do Dia Municipal do Idoso; 34 

Relação de remessa para COFIN: datada de 10/09/2015, 15/09/2015, 17/09/2015 e 06/10/2015. Dr. Antonio 35 

deu início à reunião em segunda chamada e colocou a proposta de pauta sugerida pela Secretaria 36 

Executiva, adiantando os Assuntos Gerais. Disse que a conselheira Dra. Tânia solicitou uma fala, 37 

considerando a ausência no início da reunião, será concedida a solicitação no final da reunião caso ela 38 

chegue. Proposta de pauta aprovada por unanimidade.   39 

ORDEM DO DIA:   40 

1- Assuntos Gerais: 41 

1.1- Ciência do Relatório Final da Auditoria nº 14898 DENASUS/MS. 42 

1.2- Ciência do E-mail da DRS XVII – referente à data de reunião do NEPH. 43 

1.3- Processo Eleitoral do COMUS: 44 

2- Referente à Intervenção no Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS. 45 

Dr. Antonio deu início à reunião e em seguida disponibilizou os documentos tramitados no período e 46 

atas para aprovação da plenária. Em seguida, passou-se a ordem do dia.  47 

1- Assuntos Gerais: 48 

1.1- Ciência do Relatório Final da Auditoria nº 14898 DENASUS/MS. 49 

Dr. Antonio deu ciência do referido documento. Informou que a auditoria é referente ao ano de 2014. 50 

Disse que no momento não é cabível a discussão, considerando a demanda do quarto item de pauta, 51 

porém fica à disposição dos conselheiros para consulta.  52 

1.2- Ciência do E-mail da DRS XVII – referente à data de reunião do NEPH. 53 

Dr. Antonio informou que a DRS XVII envio um e-mail convidando um membro do conselho para 54 
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participar da reunião do NEPH, porém o primeiro e-mail veio com data de 01 de novembro, portanto 55 

passaria nesta plenária. Esclareceu que houve um equívoco de data por parte da DRS e eles 56 

corrigiram o e-mail, pedindo desculpas e informando que a reunião seria dia 01 de outubro. Disse que 57 

a Sra. Mirane enviou um e-mail, informando que considerando a falta de tempo hábil para as 58 

providências cabíveis não foi possível este Conselho estar representado, porém pediu que enviasse a 59 

discussão da reunião do dia 01 de outubro e as datas das próximas reuniões. 60 

1.3- Processo Eleitoral do COMUS: 61 

Dr. Antonio informou que o processo eleitoral do COMUS está na fase de preparação e, que também 62 

está trabalhando no projeto de modificação da Lei. Explicou que a Conferência Municipal de Saúde 63 

acontece a cada dois anos e a Conferência Estadual e Nacional de Saúde acontecem a cada quatro 64 

anos. Disse que para o município é até interessante fazer a Conferência de dois em dois anos, porém 65 

foi sugerido que se faça um Fórum ao invés da Conferência no intervalo dos anos. Disse que o Fundo 66 

Municipal, não pode permanecer na mesma Lei do COMUS e terá que ser tratado em Lei própria. 67 

Salientou que este assunto já foi discutido e aprovado pelo COMUS, há duas reuniões anteriores. 68 

Explicou como funciona as publicações dos Editais para Eleição do Conselho, as avaliações das 69 

documentações das entidades e a Eleição das cadeiras no Conselho.  Explicou ainda a problemática 70 

do quórum no mês de janeiro, considerando a temporada, o período de férias e o desfecho de uma 71 

Prestação de Contas (3º Quadrimestre), além do recesso do COMUS. Sugeriu que se faça as 72 

publicações dos editais do processo eleitoral do COMUS este ano e prorrogue esta vigência de 73 

Mandato 2013/2015 até a sessão Plenária Ordinária de fevereiro/2016. Dra. Marcia informou também 74 

que cinco conselheiros vão participar da Conferência Nacional em dezembro (01 a 04) em Brasília. Dr. 75 

Antonio disse que vai propor na alteração da Lei o período de vigência da composição do COMUS, 76 

para após a Prestação de Contas do 3º quadrimestre que ocorre sempre no final do mês de janeiro. 77 

Colocou que a vigência dos mandatos continuaria de dois em dois anos, porém a partir do mês de 78 

fevereiro, assim não prejudicaria a Prestação de Contas do 3º quadrimestre. Colocado em votação. 79 

Aprovado por unanimidade.          80 

2- Referente à Intervenção no Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS 81 

Dr. Antonio informou que este assunto de pauta foi solicitado pelo conselheiro Sr. Carlos Puríssimo. 82 

Em seguida passou a palavra para o Sr. Puríssimo disse que a solicitação de pauta é para 83 

conhecimento e esclarecimentos aos demais conselheiros da situação atual das últimas ocorrências 84 

no Complexo Hospitalar. Disse ainda que obteve conhecimento de tais ocorrências em um breve 85 

encontro com o Dr. Capitani, Dra. Vera Capovilla e Dr. Leonel, por volta de vinte dias atrás no 86 

estabelecimento do HCSS e diante do que ouviu, fez o convite para eles participarem da plenária do 87 

COMUS e posicionarem os demais conselheiros. Disse que após acordado a pauta com o Dr. Antonio, 88 

foi elaborado ofícios convite para - Dr. Capitani, Dra. Vera Capovilla, Dr. Luiz Teruo, Dr. Libório, Dr. 89 

Leonel, Dr. Edson, Dr. Paulo Jorge, Dr. Valdir, Sr. Klebson, Sr. Marcelo Camargo, Sr. Roberto 90 

Magiolino, Sr. Décio Galvão, Sr. Prefeito Ernane Primazzi e todos os Vereadores da Câmara Municipal 91 

de São Sebastião. Disse ainda que fez o convite hoje pela manhã na reunião do Conselho Curador 92 

para quatro Secretários Municipais, esclarecendo a importância das autoridades estarem presentes 93 

nesta reunião. Justificou as ausências Dr. Libório, Dr. Edson Cardim e Sr. Décio Galvão. Posicionou os 94 

conselheiros do déficit mensal do HCSS no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Questionou 95 

quem vai gerir esse déficit. Salientou que o HCSS hoje carece de investimentos e este só pode ocorrer 96 

mediante os valores que entra dos particulares e convênios. Opinou que o próximo investimento de 97 

reforma tem que ser realizado na cozinha do HCSS. Relatou das condições precárias da cozinha. 98 

Solicitou prioridade desta reforma ao Secretário Urandy e os Administradores do HCSS. Agradeceu a 99 

presença do Presidente da Câmara Sr. Vereador Luiz Antônio de Santana Barroso (Coringa). Em 100 

seguida passou a palavra ao Dr. Capitani relatou que o HCSS parece que está passando por grandes 101 

dificuldades. Disse que o HCSS tem uma unidade Intensiva que precisa estar funcionando 24 horas. 102 

Informou da limitação e da necessidade de equipamentos, citou, por exemplo, a necessidade da troca 103 

das traquéias (equipamento utilizado na UTI) e a compra de respiradores. Disse que recentemente foi 104 

realizada a reforma na UTI, com trocas de pisos, pinturas, porém não foi possível a troca dos ar 105 

condicionados, ficando como pendência. Explicou a questão de validade de uso, a higienização e os 106 
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riscos das traquéias – equipamentos. Explicou da bactéria “Acinetobacter” que está em todas as UTI’s, 107 

sendo ela bem resistente e citando os riscos que ela trás. Informou que já solicitou a compra de novas 108 

Traquéias, porém diante das questões financeiras do Complexo Hospitalar, o pedido está no 109 

departamento de compras para a as negociações de valores. Citou o porquê de o Complexo 110 

Hospitalar estar com dificuldades financeiras e que foi contra, por exemplo, desde aprovação em anos 111 

anteriores no COMUS, o fato do SAMU estar dentro da subvenção do HCSS. Salientou que era por 112 

um período de dois meses e está até hoje, fazendo parte deste mesmo orçamento o Pronto Socorro 113 

Central, Pronto Atendimento de Boiçucanga e outros. Citou como exemplo a necessidade de compras 114 

das Traquéias e também o formato de compra, armazenamento e distribuição de Oxigênio. Ressaltou 115 

que está citando somente algumas “misérias”, e que estas estão trazendo diversos transtornos para o 116 

HCSS. Informou que após um período afastado, está retornando para a Coordenação da CCIH e já 117 

observou da necessidade de melhorar algumas situações do estabelecimento HCSS e que 118 

posteriormente evitará outras. Disse que precisa haver uma reforma adequada do prédio. Informou 119 

ainda que a partir de 15 de novembro, podemos esperar uns 15% a mais de índice epidemiológico de 120 

casos de dengue. Disse que propôs junto com o Dr. Valdir uma sala do Pronto Socorro para os casos 121 

de dengue. Salientou que o HCSS tem que ter condições, nem que seja no mínimo de investimentos 122 

adequado. Disse que precisa romper o paradigma da “miséria” absoluta. Informou que recentemente o  123 

Dr. Leonel perdeu um dia, tentando resolver a falta do reagente de transfusão de sangue, em 124 

decorrência de pendências de pagamento ao fornecedor. Sr. Puríssimo questionou ao Dr. Capitani e 125 

aos demais médicos presentes, qual o sentimento que tem, caso haja um desmembramento entre 126 

Pronto Socorro e HCSS. Dr. Capitani disse o que precisa ser criado são unidades orçamentárias 127 

individuais, do Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento Boiçucanga e Hospital de Clínicas. 128 

Questionou por que não é feito assim, primeiro tem que questionar se há interesses em deixar assim 129 

ou desmembrar para uma melhor administração. Esclareceu que uma forma de entrar dinheiro no 130 

HCSS é pelo Pronto Atendimento, no entanto há uma força tão grande para desativar-lo e a 131 

informação que se tem é que a vontade vem do Paço Municipal, por que atrapalha, considerou que 132 

certamente também precisa ter uma unidade orçamentária, como as demais. Dra. Tania disse que já 133 

solicitou em outras ocasiões principalmente na última Conferência Municipal de Saúde, na própria Lei 134 

de Subvenção ter um dispositivo que deixe bem claro o percentual que deve haver em investimentos 135 

no HCSS. Aproveitou a presença do Presidente da Câmara, e pediu para se atentar a esta solicitação. 136 

Sr. Puríssimo disse que hoje os investimentos provem somente da arrecadação do Pronto 137 

Atendimento Central. Disse que há uma solicitação de um aumento do aporte financeiro ao HCSS. 138 

Questionou se esta solicitação referente ao aporte financeiro resolveria. Dr. Capitani disse que a 139 

situação é muito critica, pelo o que entendeu depois da Intervenção no HCSS, parece que o passivo 140 

triplicou ou quadriplicou, ou seja, a Intervenção não adiantou nada, só piorou, por várias questões, 141 

uma delas nesses últimos quatro anos foram às contratações a toque de caixa, criou se um monte de 142 

cabide de emprego seja por indicações de vereadores ou por outro caminho, ou seja, não sobra 143 

dinheiro para se fazer nada. Disse que com a ajuda Dr. Valdir e do Sr. Klebson, após algumas 144 

negociações está havendo algumas demissões, boa parte desse contingente entrou inflando o 145 

Hospital, sem produzir nada e somente o dinheiro indo embora. Disse ainda que antes comprava–se e 146 

pagava-se muito e que hoje está mais controlado. Salientou que o ideal é separar as unidades 147 

também por custeio. Disse que um calculo grosseiro feito foi em torno de R$ 1.800.000,00 (hum 148 

milhão e oitocentos mil reais)/mês para o Hospital funcionar muito bem, e hoje o valor que é 149 

direcionado é de no máximo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)/mês, isso dividindo como unidade 150 

orçamentária. Sr. Puríssimo solicitou esclarecimentos referente ao serviços da oncologia. Dr. 151 

Capitani disse que a oncologia é outra história “maluca”. Disse que aquilo primeiramente não se trata 152 

de oncologia e sim um serviço de quimioterapia, vinculada aos serviços do Hospital São Francisco de 153 

Jacareí. Enfatizou parabenizando os médicos pelo trabalho realizado. Disse que até um ano atrás, o 154 

município com os casos diagnosticados como oncológicos eram encaminhados a este serviço e com 155 

porta aberta. Disse que está tendo muitos casos de câncer. Explicou como é o processo para se fazer 156 

os diagnósticos em casos oncológicos e os custos com exames entre outros em pacientes internados. 157 

Disse que pela integralidade do SUS o paciente tem o direito total de cuidados, porém o paciente paga 158 
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para se fazer exames, citou o caso oncológico do Sr. Pedro, paciente internado e que posterior veio a 159 

falecer. Informou que após realização de exames e diagnóstico fechado não tem para onde mandar o 160 

paciente para dar prosseguimento ao tratamento. Salientou que o paciente só consegue iniciar o 161 

tratamento, após confirmação da doença (câncer). Disse que antes até conseguia encaminhar pelo 162 

Hospital São Francisco, hoje o município de São Sebastião tem direito de uma vaga por mês para 163 

tratamento e os demais não tem para onde encaminhar o paciente. Disse ainda o porquê chegou a 164 

este ponto, por que não houve uma negociação do Sr. Prefeito Ernane, com o Sr. Prefeito do 165 

município de Jacareí para negociar um convênio que adequasse nestas nossas demandas. Informou 166 

ainda que o Hospital de Jacaré usou muito o HCSS como captadores de pacientes de quimioterapia, 167 

só que o dinheiro ficou todo em Jacareí, ou seja, o HCSS custeou o serviço, porém não teve nenhum 168 

retorno financeiro dos atendimentos realizados.  Dr. Marcos Salvador esclareceu que primeiramente 169 

o Hospital São Francisco tem um déficit de oncologia de dois a três milhões de reais por mês por 170 

oferecer serviços para alguns municípios, portanto o serviço de quimioterapia no HCSS realmente não 171 

trás lucro nenhum para o Hospital São Francisco pelo contrário trás um prejuízo para eles muito 172 

grande. Salientou que o grande vilão da história chama-se Governo do Estado de São Paulo, 173 

Governador Geraldo Alckimin, ele que teria que está incrementando recursos na oncologia do Estado 174 

e não faz. Disse ainda que a nossa rede é pequena e não houve uma complementação financeira em 175 

Jacareí, por questões políticas. Informou que atualmente tem de três a quatro pacientes internados 176 

que estão na lista de espera para na Rede Hebe Camargo (Bauru e Indaiatuba). Informou que 177 

aumentou os casos de diagnostico de câncer. Informou ainda que o tratamento de câncer o custo é 178 

alto e o município acaba arcando com os custos. Disse que acredita que a Rede Hebe Camargo 179 

ajudará com abertura de vagas e consequentemente à situação melhore. Salientou que o Hospital São 180 

Francisco ajudou muito o nosso município durante muito tempo. Informou que ajudou a montar o 181 

serviço de quimioterapia, na época o ex – Prefeito Dr. Juan foi informado do custo do serviço e que 182 

este sairia do HCSS. Sr. Puríssimo contou o caso do Sr. Pedro (caso oncológico) internado no HCSS 183 

e que se sentiu sensibilizado com a situação, porém o mesmo veio a falecer. Dr. Marcos Salvador 184 

esclareceu que a discussão é referente à Alta Complexidade e o que precisa ser feito é um estudo 185 

desde Rede Básica a Alta Complexidade e as condições que o município tem para expandir os 186 

serviços. Dr. Valdir esclareceu ainda que a discussão é muito além, isso tudo decorre pela ausência 187 

do Estado na questão da oncológica e este é uma discussão do Brasil inteiro. Disse que o índice de 188 

aumento de diagnóstico de câncer no município não necessariamente seja munícipe de São 189 

Sebastião. Ressalvou que os usuários procuram nosso HCSS pelas as condições de atendimento, 190 

fechando muitas das vezes um diagnóstico. Informou que os exames de Alta Complexidade é 191 

obrigação do Estado que está ausente. Dr. Capitani contou rapidamente que alguns exames 192 

laboratoriais são pedidos, porém não realizados, considerando a falta de pagamento do Laboratório. 193 

Dr. Marcos disse que o município tem que está buscando recursos com o Estado referente à Alta 194 

Complexidade, ou seja, dando condições para o município. Dr. Valdir informou que mesmo não sendo 195 

uma obrigação do município e sim do Estado, é autorizado fazer exames referente à Alta 196 

Complexidade com pacientes internados.  Dr. Marcos Salvador informou também que a Central de 197 

Regulação autoriza exames da Alta Complexidade, mesmo não tendo referência laboratorial. Dr. 198 

Leonel disse que a reunião o foco não é referente à Alta Complexidade.  Dr. Antonio corroborou 199 

rapidamente explicando que os casos oncológicos os indicadores nacionais e mundiais são 200 

preocupantes. Disse que é uma preocupação de todos, e este assunto é de responsabilidade do 201 

Estado, porém ele não da conta. Disse que o município tem uma preocupação, assim como os 202 

demais. Dr. Marcos ajudou a esclarecer que a DRS XVII já fechou a rede de oncologia com déficit. Dr. 203 

Antonio explicou que o que precisa ser feito é a assinatura do COAP – Contrato Organizativo da Ação 204 

Pública de Saúde, onde dentro deste contrato tem o mapeamento da necessidade de serviços, porém 205 

as redes precisam estar formadas, por exemplo, a rede cegonha e saúde mental, dentre outras, para 206 

individualizar melhor as responsabilidades dos entes da federação. Dr. Capitani disse que o município 207 

tem que pensar em um planejamento estratégico médio e longo prazo, citou, por exemplo, a inclusão 208 

de exames e profissionais diferenciados. Disse que a princípio pode ser uma adesão secundária de 209 

bom nível e que consiga resolver esta situação.  Dr. Antonio disse que isso que está sendo colocado 210 
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demanda um planejamento e precisa ser integrado com toda a política pública, para se tomar uma 211 

decisão correta e dentro de um contexto, para não se quebrar um sistema de saúde. Dr. Leonel 212 

retornou o assunto do início da reunião, dizendo que é necessário individualizar as unidades 213 

orçamentárias do Complexo Hospitalar, para saber a produção e o custo de cada unidade. Disse que 214 

hoje tem dois excelentes técnicos trabalhando no HCSS, parabenizou o Dr. Valdir e o Sr. Klebson, 215 

porém não conseguem fazer 10% do que eles são capazes de fazer, o que eles diariamente fazem é 216 

analisar qual vai ser o fornecedor que será contemplado a receber, diante das dificuldades financeiras 217 

do HCSS. Citou algumas situações do HCSS, como o formato de distribuição de oxigênio pela Usina 218 

do Oxigênio do HCSS. Informou que o HCSS tem ¼ de sistema de informática, sendo que tem dois 219 

sistemas de informática contratado, além do sistema não fornecer dados estatísticos e contábeis de 220 

atendimentos produzidos. Pontuou os caos de impressão de documentos, antes cada departamento 221 

ou unidade tinha uma impressora, hoje tem duas impressoras para todo o HCSS, a manutenção não é 222 

feita por que a empresa há seis meses não recebe. Informou a questão da falta do reagente de 223 

transfusão de sangue, contou que dias anteriores quase não pôde autorizar uma transfusão de sangue 224 

no paciente devido esta situação, e quando foi verificar era devido o fornecedor não receber a quase 225 

seis meses. Corroborou a fala do Dr. Capitani, na situação de solicitação de exames que não são 226 

realizados, e tem como retorno que é devido à falta de pagamento e quando é solicitado um exame 227 

diferenciado no Laboratório Itapema assim como na ECORAD, precisa-se de autorização da 228 

Administração do Hospital. Disse que o município possui o melhor e resolutivo corpo clínico, porém 229 

diante destas situações encontram-se desmotivados. Salientou que talvez a melhor alternativa seja 230 

sensibilizar a Prefeitura levando esta discussão para o Sr. Prefeito para estimular o mínimo de 231 

administração dentro do Hospital, sendo inaceitável as condições atuais. Finalizou a sua explanação e 232 

pediu licença e desculpas, porém precisou se ausentar da plenária, devido já ter um compromisso. Dr. 233 

Valdir explicou que a situação da Usina de Oxigênio já está sendo tomadas as providências junto com 234 

os técnicos da manutenção e o problema da semana passada foi eventual. Disse que a White Martins 235 

a empresa que fornecia oxigênio para o Hospital há uns cinco a seis anos atrás o fornecimento em 236 

todo o Brasil era por volta de 70 a 80%, hoje ela fornece menos de 20%, devido à opção dos 237 

estabelecimentos por usinas, ou seja, não foi somente uma opção do HCSS.  Informou ainda que a 238 

estrutura é antiga e está sendo adequada. Informou ainda que os torpedos que estão no HCSS são 239 

por precaução e segurança. Disse que a usina irá funcionar a contento. Explicou que quando o 240 

Hospital trabalha com o SUS, ele é extremamente deficiente e tem que ter um financiamento municipal 241 

ou do Estado. Informou que a questão da oncologia o Estado não está ajudando em absolutamente 242 

em nada e tudo fica por conta da municipalidade.  Disse, portanto que para melhorar estas situações 243 

apontadas e outras, precisa melhorar o financiamento do Hospital. Disse ainda que haverá 244 

questionamentos por parte de pessoas referente as demais unidades que estão penduradas no 245 

Hospital. Explicou não ter problemas por que se o modelo hoje está assim é devido à utilização da 246 

Filantropia, considerando ser mais em conta. Disse os modelos de gestão em outros hospitais do 247 

Estado. Disse ainda que quando houve a Intervenção no Hospital de Clínicas de São Sebastião, não 248 

houve um estudo, a prefeitura simplesmente interviu no Hospital sem saber o que era passivo, sem 249 

saber os custos. Disse que analisando os documentos, eles demonstram falhas e que agora é o 250 

momento de corrigir. Esclareceu que é preciso ter um centro de custo melhor para poder gerenciar. 251 

Informou o que foi solicitado para a administração do Hospital, com a chegada do Sr. Klebson, foi 252 

economia e isto foi feito, exemplificou as questões de redução de horas extras. Relatou que segundo o 253 

Secretário Adjunto do Estado, o mesmo disse que o município de São Sebastião não precisava ter 254 

nem UTI, sugeriu fechar, considerando que o município manda para o Estado quando não há vagas 255 

no HCSS. Informou que no HCSS tem quatro pacientes que precisam fazer cirurgias de Alta 256 

Complexidade e o Estado não da respaldo. Dr. Antonio pontuou que esta fala em relação a UTI no 257 

HCSS, é muito perigosa. Salientou que as diretrizes técnicas, elas são diretrizes desde que funcione. 258 

Disse que cada realidade é uma realidade, considerou complicado está fala jogada no ar sugerindo o 259 

fechamento da UTI, considerou também a questão geográfica do município. Esclareceu que a 260 

diretrizes são para orientar, porém não deve se prender as diretrizes, por que elas mudam ao longo do 261 

tempo. Dr. Marcos Salvador explicou que o novo Convênio do HCSS, existe uma divisão de serviços, 262 
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somente não é dividida por unidade orçamentária. Dr. Antonio esclareceu a fala do Dr. Valdir, dizendo 263 

que estava na Secretaria da Saúde quando houve a Intervenção no HCSS, informando que antes o 264 

Programa Saúde da Família – PSF estava dentro da administração do Hospital, onde existiam dois 265 

convênios, sendo um do Hospital (Subvenção) e outro convênio do PSF. Disse que existia um déficit 266 

muito grande no repasse do Hospital referente à Lei que tratava do valor de até “R$ 200.000,00 267 

(duzentos mil reais)”, com o passar do tempo, passou a usar o provisionamentos dos funcionários do 268 

PSF no Hospital, para resolver problemas do Hospital, tanto que a auditoria que foi feita, não 269 

comprovou má versação do dinheiro público, somente que foi usado errado, ou seja, o dinheiro não 270 

poderia se misturar entre PSF (verba carimbada do Ministério da Saúde) e Hospital, e em sequência a 271 

PróSaúde assumiu a administração do Hospital no início a empresa entrou com uma proposta de um 272 

valor e alguns meses depois pediu aumento. Disse ainda que separar as unidades orçamentárias é 273 

uma iniciativa administrativa boa, considerando que poderá visualizar o custo de cada serviço, talvez 274 

chegue a conclusão que separando as três unidades, deixando autônomas, devido as características 275 

técnicas de cada serviço, talvez não consiga aperfeiçoar ou otimizar os serviços. Relatou a situação da 276 

Santa Casa de Caraguatatuba. Explicou a título de esclarecimento, qualquer decisão de aumento de 277 

repasse ou ao dividir as unidades orçamentárias por serviços, tem que ser levado em consideração o 278 

planejamento conforme colocado pelo Dr. Capitani, por que está em construção um Hospital e uma 279 

UPA municipal e esse serviços precisam se integrar aos serviços existentes, ao tomar uma solução 280 

abrupta. Sr. João Siqueira esclareceu para não misturar as coisas, em primeiro lugar esses oito anos 281 

de Intervenção, quando foi feito o levantamento o HCSS gerida pela Irmandade ela devia R$ 282 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), esse valor era de dívida trabalhista, fiscal e etc. Disse que foi 283 

feita a Intervenção e o Dr. Guilherme foi colocado como Interventor, sendo que o Decreto Municipal 284 

tinha validade de seis meses de duração, após um a dois meses o Dr. Guilherme ou com decisão do 285 

Ex- Prefeito passou a Administração do Hospital para a PróSaúde, sendo o repasse de R$ 793.000,00 286 

(setecentos e noventa e três mil reais) , depois de um tempo saiu a PróSaúde e entrou a Sollus com 287 

um repasse aproximadamente de R$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais). Disse ainda 288 

que quando a Sollus saiu o Promotor não permitiu que se colocasse outra empresa e a administração 289 

do Hospital ficou por conta da Prefeitura, sendo uma administração direta do Hospital, porém para que 290 

o Hospital funcionasse precisava ser feito um convênio com a Irmandade, Prefeitura e Hospital para 291 

poder emprestar o CNPJ da Irmandade, por que se não o Hospital não poderia atender nem 292 

particulares e nem convênios. Informou que este convênio dava poderes para o Interventor contratar e 293 

demitir pessoas e dar continuidade na administração do Hospital. Informou que a prefeitura usou este 294 

convênio para outras finalidades, colocando o Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de 295 

Boiçucanga, Especialidade e SAMU. Disse que quando foi Prefeito trouxe o PSF para o município, 296 

junto com o Dr. Capitani e nessa época contratava-se pelo o Hospital e se pagava uma taxa de 297 

administração de 5%, depois em outras administrações o dinheiro foi utilizado indevidamente. Disse 298 

ainda que a Intervenção a princípio tinha uma validade de seis meses e hoje já fazem oito anos de 299 

Intervenção. Informou que estava participando de um grupo de trabalho que tratava do novo convênio 300 

do HCSS e que por algum motivo não foi mais chamado para participar, onde fazia a solicitação da 301 

separação dos custos por unidade referente à subvenção. Disse que hoje os Diretores do Hospital não 302 

sabe quanto custa individualmente cada serviço do Complexo Hospitalar. Salientou que antes da 303 

Intervenção a Irmandade recebia o valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), evidente que tinha 304 

déficit em cima de déficit. Afirmou que a Intervenção foi boa, porém a maneira de intervir foi errada, 305 

por que se a Irmandade tinha servido quarenta anos, não pagando para nenhum membro da 306 

Irmandade, por que não foi dada a ela novamente a administração. Sr. Puríssimo disse ao Presidente 307 

“Coringa” que a Câmara de Vereadores, possui uma Comissão de Saúde, que até hoje só participaram 308 

duas vezes de reuniões do COMUS na sua totalidade. Solicitou ao presidente uma atenção no sentido 309 

de mais participação dos vereadores para que ajude a tomar algumas providências na área da Saúde. 310 

Dr. Capitani disse que existe duas situações obscuras, uma o que o Sr. João Siqueira colocou o 311 

porquê não destinar a taxa de administração para a Irmandade desde começo da Intervenção e que 312 

ficou até hoje sem resposta e a outra continua obscuro intencionalmente são as contas, estando 313 

mascaradas e misturadas para poder manipular. Afirmou que às vezes é uma energia que gera e força 314 
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para que essas contas fiquem mesmo obscuras, não tendo um nome especificamente de paternidade 315 

disso, porém fica muito mais fácil a mistura, as coisas escondida, na moita e tornou a afirmar que são 316 

obscuras a situação em relação à Irmandade que até hoje, fica os por quês, por que nunca deixou 317 

com a Irmandade a administração, preferiram dar a Administração para PróSaúde e Sollus e que até 318 

hoje estamos sem respostas. Sr. Puríssimo passou a palavra para o Dr. Paulo Jorge – Responsável 319 

técnico pelo Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga. Dr. Paulo Jorge informou 320 

que trabalha com aproximadamente setenta médicos no total dos plantões no Pronto Socorro Central 321 

e Pronto Atendimento de Boiçucanga, sendo no período diurno cinco médicos de plantão e quatro 322 

médicos no plantão noturno, durante a semana e finais de semana quatro médicos diurno e noturno - 323 

Pronto Socorro Central, totalizando aproximadamente doze mil atendimentos mês, já no Pronto 324 

Atendimento de Boiçucanga são quatro médicos de plantão diurno e noturno todos os dias, totalizando 325 

aproximadamente dez mil atendimentos mês. Esclareceu que a estrutura de atendimento que o Pronto 326 

Socorro possui é antiga. Disse que esta administração começou a construir um Pronto Atendimento, 327 

sendo uma estrutura mais ágil de se trabalhar. Disse que todos os profissionais, independente das 328 

condições de equipamentos, procuram sempre dar um suporte necessário ao usuário. Informou que 329 

tudo que precisa, se tratando da parte humana, ele como responsável técnico tem já os equipamentos 330 

que o Pronto Socorro possui são antigos e muitos usados e que precisa ser renovados, porém o que é 331 

solicitado aos profissionais que lá trabalham é dar o seu melhor. Disse que aumentou o número da 332 

população de São Sebastião e o Pronto Socorro, continua o mesmo, porém não se vê macas em 333 

corredores e nem usuários sentados em chão, porém salientou que o trabalho não é fácil, 334 

considerando a estrutura física. Disse ainda que o Prefeito Ernane está investindo em aumento de 335 

números de leitos, construindo o Hospital da Costa Sul, assim também irá minimizar o tempo e o 336 

sofrimento de atendimentos em casos graves naquela região, considerando a questão geográfica do 337 

município. Informou também a construção da UPA Central, com criação de mais leitos e o 338 

melhoramento dos serviços prestados. Disse que o espaço hoje do Pronto Socorro Central não sabe 339 

se virará leito hospitalar ou leitos de observação. Informou as especialidades possuem: Clínica 340 

Médica, Cirurgia, Ortopedia, Neurologia, Pediatria, Urologia, Psiquiatria, Buco-Maxilo. Sra. Dirceia 341 

pontuou que esteve em atendimento no Pronto Atendimento de Boiçucanga e não tinha aparelho para 342 

aferir a pressão, insumos e gesso. Disse que o Pronto Atendimento está infecto, pontuou as condições 343 

estruturais do prédio. Solicitou que o Sr. Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde fizesse uma visita 344 

in loco, aproveitou e convidou os conselheiros presentes também para uma visita no estabelecimento 345 

do Pronto Atendimento de Boiçucanga. Disse que se sente envergonhada. Sr. Paulo Jorge 346 

esclareceu que não cuida da parte administrativa, nem da parte de manutenção e hotelaria do Pronto 347 

Socorro Central e do Pronto Atendimento de Boiçucanga. Disse ser coordenador dos médicos, sendo 348 

responsável nos atendimentos com os usuários. Sr. Puríssimo disse que a colocação da Sra. Dirceia, 349 

já foi discutido em várias vezes em reunião do COMUS, inclusive já houve doações por parte da 350 

conselheira de lençóis para o Pronto Atendimento de Boiçucanga. Solicitou às autoridades que 351 

verificasse o que está acontecendo com a administração do estabelecimento citado. Sra. Tania 352 

pontuou também que em todas as unidades de saúde há falta de insumos, materiais de limpeza e 353 

medicamentos, não sendo uma exclusividade do Pronto Atendimento de Boiçucanga.  Disse que ao 354 

passar em atendimento na unidade de saúde ouve relatos de funcionários. Dr. Marcos Salvador disse 355 

que essas pontuações e afirmações da Dra. Tânia causam estranheza, solicitou que a mesma 356 

trouxesse por escrito a falta de insumos, materiais de limpeza e medicamentos, para averiguação. 357 

Considerou o número total de atendimentos mensal nas duas unidades especificamente alta, fazendo 358 

um cálculo que ¼ da população passa em atendimento, provavelmente em um modo desnecessário. 359 

Esclareceu que o procedimento de gesso não se faz sem a presença do ortopedista. Sr. Paulo Jorge 360 

informou que vai toda semana para Boiçucanga e diariamente vai ao Pronto Socorro Central. Salientou 361 

que independente da estrutura, nunca perdeu paciente por falta de atendimento médico ou por falta de 362 

medicação entre outros. Sr. Puríssimo disse que está reunião deu para sintetizar um pouco a 363 

situação do Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de Boiçucanga e do Hospital. Disse ser um 364 

conselheiro que visita diariamente o Pronto Socorro e o HCSS, sendo testemunha do trabalho de 365 

enfermagem, dos médicos e dos demais funcionários. Afirmou que o primeiro cliente de atendimento 366 
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nestes estabelecimentos, não são os usuários e sim o funcionário. Disse que conversa com os 367 

pacientes e funcionário diariamente, considerou importante a humanização e integração, salientou que 368 

hoje não se tem isso. Informou que presencia muitos problemas na recepção, e que já informou aos 369 

responsáveis da administração do Pronto Socorro e do HCSS. Sugeriu ao Secretário de Saúde a 370 

contratação de uma pessoa que recepcionasse o usuário e seus familiares durante o atendimento. 371 

Esclareceu que muitas das vezes em sua visita vê familiares na recepção três ou quatro horas sem ter 372 

notícias do atendimento do seu parente que está internamente no HCSS. Disse que tendo 373 

conhecimento vai até os clínicos e informa a angústia do familiar que está do lado de fora sem notícias 374 

e no mesmo momento o médico chama e esclarece ao familiar os procedimentos que estão sendo 375 

realizado, e em seguida após as informações o familiar vai embora satisfeito. Disse ainda que admira 376 

os profissionais que  prestam atendimento no Pronto Socorro e no HCSS. Em seguida passou a 377 

palavra ao Presidente da Câmara. Sr. Coringa disse que enquanto vereador e os demais sempre 378 

procuraram ajudar, no que é solicitado. Salientou que tecnicamente a Câmara não tem conhecimento, 379 

como foi dito pelo Sr. João Siqueira dos valores necessários para subvenção ou bem como a forma de 380 

administração do HCSS, é uma questão de conhecimento e informações prestadas pela Prefeitura 381 

junto com os técnicos da Secretaria da Saúde, o que a Câmara da é um voto de confiança.  Disse o 382 

que precisa é uma boa gestão e que ouviu hoje, foi unânime a solicitação da divisão das unidades 383 

orçamentárias dentro desse dinheiro que é encaminhado ao HCSS. Lembrou que estava na Câmara 384 

também quando aprovou o SAMU dentro deste orçamento do HCSS hoje, porém lembra que era por 385 

um período pequeno. Sr. André Leandro esclareceu que na época foi solicitado e aprovado que as 386 

contratações dos profissionais da Central de Regulação e das Ambulâncias Avançadas fossem via 387 

HCSS e que uma vez habilitado o Fundo Nacional faria o repasse até mesmo o valor retroativo, porém 388 

levaria noventa dias para tal repasse e que, portanto o HCSS daria um aporte neste período. Sr. 389 

Coringa informou que o Sr. Prefeito solicitará a Câmara autorização para se pagar o décimo terceiro 390 

dos funcionários do HCSS, por que não tem dinheiro. Disse que recebe diariamente reclamações, 391 

porém também recebe elogios. Disse ainda da realidade do Brasil em termos de saúde e das 392 

ausências do Governo do Estado e Federal, e como conseqüência recaindo a responsabilidade total 393 

no município. Colocou-se à disposição em estar ajudando sempre que for necessário. Disse que 394 

enviará oito impressoras para o HCSS, para agilizar os serviços administrativos.  Em seguida foi dada 395 

a palavra ao Sr. Klebson Administrador do HCSS. Sr. Klebson disse que todos os dias planejam o seu 396 

trabalho, porém o seu dia a dia é apagar incêndios, porém nesse período que está à frente do HCSS 397 

já ocorreram vários avanços, e muitas das vezes as pessoas interpretam algumas situações 398 

erroneamente.  Disse ainda que tudo é um processo e lida o dia a dia com prioridades, para não faltar 399 

nada nos atendimentos. Informou que os equipamentos, citando as Traquéias que o Dr. Capitani 400 

apontou a necessidade de compra no início da reunião, já estão sendo compradas, porém é 401 

necessário todo um processo desde solicitação, pesquisa de preço e a efetivação da compra. Informou 402 

ainda que no início do seu trabalho foi a regulamentação da jornada 12/36 horas, apontou as 403 

dificuldades enfrentadas nesta situação. Disse que outra questão que é pouco comentada e valorizada 404 

é a questão da Filantropia, que junto com uma equipe conseguiu novamente. Pontuou a questão do 405 

fechamento da contabilidade 2014/2015. Explicou a situação dos funcionários que foram colocados à 406 

disposição da Secretaria de Saúde, sendo um total de vinte e cinco funcionários. Informou que o 407 

Hospital trabalha sim com a questão da humanização, com dois psicólogos. Citou o Sr. Beto voluntário 408 

nos serviços de quimioterapia. Citou a alimentação fornecida pelo restaurante Atobá para os 409 

acompanhantes dos serviços de quimioterapia. Informou que recentemente a UTI e a Enfermaria 410 

Feminina do Pronto Socorro foi reformada. Informou também que a reforma da Enfermaria Masculina 411 

do Pronto Socorro está sendo reformada e aos poucos está ocorrendo às evoluções. Esclareceu que 412 

houve um boato dentro do HCSS de super faturamento no piso da UTI, colocou à disposição a cotação 413 

do piso. Salientou que as pessoas precisam evitar as conversas de corredores, evitando assim os 414 

boatos sem fundamento. Informou que o Convênio do HCSS está muito melhor do que o anterior, 415 

porém sempre tem algumas adequações a fazer. Disse que o Governo Federal não tem dinheiro, 416 

portanto não adianta ficar fazendo projeto para o município, sendo que o Governo Federal só repassa 417 

20% e o restante fica por conta da municipalidade. Citou a questão do repasse para os serviços da 418 
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UPA, onde se inicia com o valor de repasse de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por mês e 419 

conforme for sendo preenchidos os requisitos das etapas pode chegar a R$ 200.000,00 (duzentos mil 420 

reais) por mês, ou seja, a municipalidade que vai custear quase que cem por cento. Disse que está 421 

fazendo a defesa do Tribunal de Contas, sendo apontamentos de 2013, onde aparece como 422 

investimento na municipalidade em saúde aproximadamente 87% saiu dos cofres do município, 12% 423 

Governo Federal, 0,25% Governo do Estado. Salientou que o HCSS tem vários problemas, citou o 424 

formato de seleção de pessoas. Informou que hoje ainda tem indicações de pessoas para trabalhar no 425 

HCSS e não é somente de vereadores e sim também solicitações de conselheiros e/ou outro cidadão. 426 

Informou ainda às atividades que são realizadas para a valorização do funcionário, citou a implantação 427 

do projeto medida certa, foi feito homenagem no dia das mães, café da manhã para os profissionais 428 

médicos. Esclareceu da necessidade de se trabalhar com protocolos. Salientou que 80% dos exames 429 

médicos feito no Brasil, são desnecessários. Disse do processo burocrático da autorização para se 430 

fazer o exame. Explicou da demanda reprimida. Disse ainda que qualquer Pronto Socorro, por 431 

exemplo, entregue para uma OS administrar não sai menos que R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de 432 

reais). Esclareceu uma fala do Sr. João Siqueira a questão que o mesmo não foi mais chamado para 433 

as reuniões da comissão que estava tratando dos ajustes do novo Convênio do HCSS, porém o 434 

convênio foi separado por unidade orçamentária e centro de custo, conforme solicitação do mesmo. 435 

Informou que está implantando o processo de dispensa de medicamentos. Citou que tinha 436 

funcionários que fazia estoque de material no setor, posicionou que estoque é dinheiro parado. 437 

Criticou dizendo que a administração do Pronto Atendimento de Boiçucanga é deficitária. Informou que 438 

foi comprado furadeiras ortopédicas e que já estão quebradas, pelo mau uso do equipamento. 439 

Esclareceu que tem que concordar com a Conselheira Dra. Tânia de separar uma porcentagem para 440 

investimentos. Sugeriu que um valor tem que ser destinado as divida anteriores, por investimentos e 441 

por custeio, porém tudo isso é um processo. Salientou que o HCSS precisa de um aporte financeiro, 442 

pelo número de atividades que se tem. Disse que fez um estudo em questão aos Recursos Humanos 443 

entre estatutários e os celetistas. Disse ainda que está cortando o excesso do HCSS, e em relação as 444 

autorizações de exames médicos, e que é preciso ter cautela e novamente afirmou da necessidade da 445 

criação e implantação dos protocolos. Sr. Clausius sugeriu criar um grupo de trabalho para analisar 446 

os processos de dentro do HCSS, até por que teve uma fala do Dr. Capitani de “contas obscuras”, 447 

onde precisa de mais esclarecimentos. Disse de atrasos de recolhimento de FGTS e que existem 448 

contas atrasadas anterior a Intervenção e contas atrasadas atualmente, esse grupo trabalharia como 449 

uma auditoria. Sr. Klebson disse que dentro do Convênio atual do HCSS tem uma comissão que faz 450 

esse tipo de acompanhamento. Antes de se passar a palavra ao Sr. Secretário da Saúde, o Sr. 451 

Puríssimo esclareceu ao Sr. Klebson de que quando se referiu a falta de humanização do HCSS/PS 452 

é no período após o horário administrativo, ou seja, no período noturno. Em seguida passou a palavra 453 

ao Secretario da Saúde. Sr. Urandy disse que algumas afirmações feita na plenária da reunião 454 

causou surpresa e que vai pedir para ser apurado. Disse que desde que assumiu a Secretaria de 455 

Saúde, nunca escondeu nada e de ninguém. Disse ainda que as vezes não participa da reunião do 456 

COMUS, para evitar constrangimento e deixar os demais conselheiros a vontade. Pediu para que as 457 

dúvidas sejam esclarecidas dentro das reuniões do COMUS, assim evitando especulações pelas ruas. 458 

Informou que teve um encontro com a Promotora de Justiça esta semana e colocou a par de algumas 459 

situações que está ocorrendo dentro do COMUS. Disse mesmo ocupando um cargo político 460 

atualmente, não vai deixar que ninguém que almeja um cargo político aproveitar-se do COMUS por 461 

estar como conselheiro. Informou que algumas coisas precisam ser consertadas, porém às vezes não 462 

na velocidade que gostaríamos, porém sempre se colocou à disposição para sempre solucionar os 463 

problemas e sempre que possível dá condições de trabalho para qualquer funcionário. Disse ainda 464 

quando assumiu como Secretário, viu a necessidade de um Administrador Hospitalar, foi quando 465 

contratou o Sr. Klebson e o mesmo pediu um prazo para colocar as coisas em dia. Salientou que teve 466 

o prazer de ler o livro da Dra. Priscila Siqueira, que relata a história do HCSS e que este já nasceu 467 

errado. Informou que legalmente o HCSS é do Estado e não do município. Disse que o Sr. Prefeito 468 

quer devolver o HCSS para o Estado e o mesmo não quer. Disse ainda ter um respeito e um apreço 469 

pelo Sr. João Siqueira, uma pessoa que exerceu um cargo público, e que saiu sem nenhuma mancha. 470 



 

Ata 205ª Ord COMUS 13/10/2015                                                       10 

 

Informou que solicitou ajuda do Sr. João dentro da Irmandade, a indicação de um escritório de 471 

contabilidade e eles indicaram o escritório de Contabilidade Favarão e este que está fazendo a 472 

contabilidade. Salientou que ninguém comenta ou dá valor pela recuperação da Filantropia. Pediu 473 

para todos os conselheiros, no sentindo de apoio em não só fazer os apontamentos, mais também 474 

ajudar a dar soluções. Disse que a maioria dos médicos faz o atendimento SUS e depois leva ou 475 

indica para o consultório particular. Citou a fala do Secretário Adjunto do Estado, na questão do 476 

fechamento da UTI, sendo uma fala incoerente. Dr. Antonio disse que o ano que vem é um ano 477 

político, porém não é permitido o uso desta ferramenta no COMUS. Sr. Puríssimo agradeceu aos 478 

conselheiros e os demais participantes que estiveram presente na reunião. Sugeriu a realização de um 479 

Fórum, onde todos os envolvidos hoje e os demais que justificaram ausência para trabalhar nestas 480 

situações da saúde. Dra. Tania disse que gostaria de incluir nesta reunião, o descontentamento em 481 

relação à última Prestação de Contas (2º quadrimestre/2015). Sugeriu que este assunto fosse 482 

encaminhado e discutido na Secretaria Executiva do COMUS e também a discussão da legislação que 483 

compõem o conselho, disciplinando algumas situações pontuais que estão interferindo nas reuniões.           484 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 485 

presentes. Ata elaborada por         Mirane Souza de Freitas e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli P. da 486 

Silva.                                                Sebastião, 13 de outubro de 2015.  487 
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