
 

Ata 211ª Ord COMUS 12/04/2016                                                       1 
 

ATA DA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

AUDIÊNCIA PÚBLICA - Processo Eleitoral COMUS- Biênio 2016/2017 3 

(em conformidade com a Resolução CNS- 453 de 10 de maio de 2012) 4 

Data: 12 de abril de 2016, em segunda chamada às 16h e 20 minutos e término às 18 horas e 30 5 

minutos.  6 

A) Leitura da ata: 209ª e 210ª Reuniões Ordinárias e 130ª Extraordinária, todas aprovadas por 7 

unanimidade.   8 

B) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  9 

Ofícios Expedidos COMUS: of. 010/2016 – a SESAU ref. solicitações COFIN; of. 011/2016 – ao HCSS 10 

ref. solicitações COFIN, of. 013/2016 – ao Prefeito – abertura de processo Prestação de Contas 11 

(pendências); of. 014/2016 – a SESAU ref. Aquisição de computador e HD externo; of. 015/2016 – ao 12 

Prefeito – auditoria da reforma da unidade de Saúde de Maresias; of. 016/2016 – a SAJUR parecer sobre 13 

OAB participar do COMUS; of. 018/2016 – a FSPSS – ref. envio de cópia do ofício da SOMAR; of. 14 

019/2016 – a SESAU ref. PC 1º QD-16; of. 020/2016 – a SESAU ref. PC 1º QD-16; of. 021/2016 – ao 15 

HCSS ref. PC 1º QD-16; of. 022/2016 – a SAJUR ref. alteração Lei 1990/2009; of. 023, 024 e 025/2016 – 16 

a SESAU ref. PC 1º QD/16. Ofícios Recebidos: of. 122/16 – SESAU – alteração das datas das reuniões 17 

para apresentação da Prestação de Contas – 1º QD-2016; Of. s/n SOMAR – ref. Providência quanto à 18 

reforma parte elétrica unidade de Maresias; of. 183/2016 – SESAU REF PC 3º Qd-2105. Relação de 19 

Remessa para COFIN: Datada de 15, 22 e 30/03/16; Resoluções do COMUS: nº 03/2016 – Prestação 20 

de Contas FSPSS - 3º Qd/2014; nº 04/2016 – Prestação de Contas FSPSS - 1º Qd-2015, nº 05/2016 – 21 

Prestação de Contas FSPSS - 2º Qd-2015, nº 06/2016 – Prestação de Contas FSPSS - 3º Qd-2015; nº 22 

07/2016 – Inclusão Sr. Barboni na COFIN; Nº 08/2016 – Alteração Lei do COMUS; nº 09/2016 – 23 

Prorrogação processo eleitoral COMUS; nº 010/2016 – PAS da SESAU – 2016; nº 011/2016 – RAG 2015 24 

– SESAU e FSPSS. 25 

ORDEM DO DIA:   26 

1- Apresentação dos Núcleos de Apoio de Saúde à Família – NASF’s I e II - Costa Sul, NASF I – 27 

Costa Norte; 28 

2- Processo Eleitoral do COMUS – biênio 2016/2017; 29 

3- Assuntos Gerais: 3.1- Apresentação do Secretário da Saúde e 3.2- Código de Ética.  30 

Dr. Antonio deu início à reunião às 16h e 20m, em segunda chamada. Na sequência deu boas vindas aos 31 

Conselheiros presentes e candidatos a nova composição do COMUS, bem como aos demais presentes. 32 

Explicou que a votação a ser realizada no 1º e 2º item de pauta terá a participação da composição vigente, 33 

considerando o momento de transição e empossamento da nova composição. Apresentou aos novos 34 

conselheiros o sistema de apreciação e correção das atas por e-mail, bem como o fluxo de entrada e 35 

saída de documentos. Informou que todas as deliberações definidas pela Plenária são consignadas em 36 

resoluções do Conselho. Em seguida, passou a ordem do dia.  37 

1- Apresentação dos Núcleos de Apoio de Saúde à Família – NASF’s I e II - Costa Sul, NASF I – 38 

Costa Norte: Sra. Cidinha deu início, discorrendo sobre a base legal de criação e regulamentação dos 39 

núcleos de apoio de saúde à família. Em seguida, apresentou as modalidades profissionais previstos para 40 

atuarem nos NASF’s. Informou que o NASF I atenderá de 5 a 9 equipes de saúde da família, com 200 41 

horas semanais, sendo que cada profissional poderá exercer no mínimo 20 horas e no máximo 80 horas 42 

semanais. O NASF II atenderá de 3 a 4 equipes de saúde da família, com 120 horas semanais, sendo que 43 

cada profissional poderá exercer no mínimo 20 horas e no máximo 40 horas semanais. Quanto ao NASF 44 

III, este ainda está em estudo. Na sequência discorreu sobre os profissionais que poderão compor as 45 

equipes dos Núcleos de Apoio explicou que a composição de cada NASF será definida pelos gestores 46 

municipais, segundo os critérios de prioridades identificados a partir dos dados epidemiológicos e das 47 

necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas. Disse que o objetivo do NASF é a 48 

ampliação da abrangência da Assistência da Atenção Básica, bem como sua resolubilidade e apoio a 49 

inserção da Estratégia de Saúde da Família e processo de territorialização e regionalização a partir da 50 

Atenção Básica. Explicou que o NASF é uma complementação das ações desenvolvidas pelas equipes de 51 

Saúde da Família, com serviço de matriciamento na prática de referência e contra referência do serviço. 52 
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Salientou que o NASF deverá instituir a integralidade plena do cuidado físico e mental do usuário do SUS, 53 

complementando e ampliando olhar do profissional de saúde em relação ao usuário, visando o 54 

entendimento dos fatores que interferem na sua vida e consequentemente em sua saúde. Informou que o 55 

NASF I – Costa Sul abrangerá as seguintes unidades: Boracéia, Barra do Una, Barra do Say, Juquehy I e 56 

II, Camburi I e II, ficando as unidades de Boiçucanga I e II e Maresias I e II abrangidas pelo NASF II – 57 

Costa Sul. Já o NASF I – Costa Norte abrangerá as seguintes unidades: Pontal, Morro do Abrigo, Enseada 58 

I e II, Jaraguá e Canto do Mar. Informou que poderão compor os NASF’s as seguintes ocupações do 59 

Código Brasileiro de Ocupações – CBO: médico acupunturista, assistente social, profissional/professor de 60 

educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudióloga, médico ginecologista/obstetra, médico 61 

homeopata, nutricionista, médico pediatra, psicólogo, médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, médico 62 

geriatra, médico internista (clínica médica), médico do trabalho, médico veterinário, profissional com 63 

formação em arte e educação e profissional sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde 64 

com pós graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em algumas dessas áreas. 65 

Sra. Cidinha informou que para a modalidade NASF I, o município receberá R$ 20.000,00 para 66 

implantação e R$ 20.000,00 para custeio mensal, totalizando R$ 240.000,00 no ano. Já a modalidade 67 

NASF II receberá R$ 12.000,00 para implantação e R$ 12.000,00 de custeio mensal, totalizando R$ 68 

144.000,00 no ano. Dr. Marcos Salvador salientou que o valor dos custeios concedidos pelo Governo 69 

não paga o serviço todo, disse que se trata somente de um incentivo, ficando a contrapartida maior para o 70 

município. Respondendo ao Dr. Marcelo informou que a contratação poderá ser mista, por meio de 71 

concurso da Fundação de Saúde ou cessão pela Prefeitura, dependendo do estudo a ser realizado. Dr. 72 

Antonio informou que o impacto real só poderá ser calculado depois da implantação dos NASF’s, 73 

momento no qual o quadro atual de funcionários será avaliado, uma vez que ainda carece de uma 74 

avaliação acerca das possíveis cessões de servidores públicos municipais para comporem o projeto. Dra. 75 

Tania perguntou se houve a abertura de processo licitatório para contratação de pessoa jurídica em 76 

Serviço de Psiquiatria apresentada na reunião ordinária de fevereiro/16 e perguntou quantos psiquiatras o 77 

município possui. Dr. Marcos informou que o processo licitatório é moroso e leva em torno de seis meses 78 

a um ano aproximadamente para sua conclusão. Lembrou que já foram efetuados diversos concursos que 79 

não lograram êxito, talvez pela falta de interesse devido ao salário e que o profissional até comparece, 80 

mas não assume o cargo. Disse que a questão da saúde mental está complicada porque só existe ele e 81 

Dra. Cláudia atuando no município e ainda considerando a proximidade de sua aposentadoria. Sra. Ana 82 

Amélia questionou o número de assistentes sociais no quadro de funcionários da Saúde. Sra. Cidinha 83 

informou que a Saúde possui 14 assistentes sociais e Dr. Antonio informou que a Fundação de Saúde 84 

possui 02 profissionais institucionais voltados para projetos de matriciamento e projetos maiores, não 85 

sendo esses dois atuantes na assistência a população. Dra. Mamy explicou que a estrutura do NASF atua 86 

dentro da vocação da atenção Básica, complementando os cuidados juntamente com a equipe de Saúde 87 

da Família. Resumindo, explicou que o NASF diminuirá a distância entre o paciente e o Centro de 88 

Especialidades, atuando como continuidade no processo de cuidar.  Explicou que esta nova modalidade 89 

não visa mudar o modelo da média complexidade na área da especialidade e sim uma proposta de 90 

qualificação do serviço existente, complementando-o. Dr. Antonio ratificou a fala da Dra. Mamy e 91 

informou que não existe exclusão do serviço que já existe, explicou que o NASF é uma estrutura que 92 

trabalha nas especificidades de cada caso. Sra. Cidinha explicou que toda e qualquer rede implantada no 93 

município pressupõe a proposta de implantação do NASF e que toda rede tem seu início na Atenção 94 

Básica.  Dr. Antonio informou que a principio serão implantados esses dois núcleos de apoio, 95 

contemplando a região da Costa Norte e Costa Sul, porém os bairros do Centro e Topolândia não ficarão 96 

desassistidos, eles serão contemplados pela estrutura já existente. Dra. Mamy finalizou a apresentação 97 

salientando que os Núcleos não seguirão o modelo assistencial, explicou que eles atuarão em apoio à 98 

estrutura existente e que se trata de um Núcleo de Apoio ao Serviço de Atenção Básica, ampliando a 99 

questão da promoção, prevenção, recuperação e educação em saúde. Informou que o NASF surgiu diante 100 

da identificação da lacuna que existe entre a especialidade e a Atenção Básica, na qual o Ministério pode 101 

observar que muitos dos insucessos no processo de assistência aos pacientes foram em decorrência 102 

desse distanciamento. Dr. Antonio explicou que os profissionais do NASF’s atuarão com a função 103 

monitoramento, supervisão, orientação, treinamento, podendo, em algum momento, atuar em determinada 104 
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consulta ou procedimento, sem necessariamente ter agendas abertas. Em seguida, questionado pela Sra. 105 

Ana Amélia sobre a contratação dos profissionais explicou que o NASF está na linha de trabalho da 106 

Fundação (já aprovado pelo Conselho Curador), porém a Secretaria da Saúde – SESAU disse que fará 107 

uma avaliação no seu quadro de funcionário no intuito de não desprestigiar os profissionais existentes e 108 

com interesse de participar do referido serviço. Dr. Marcos informou que o ortopedista foi contemplado 109 

nesta lista com objetivo de atuar nos casos mais complexos (situações de dores derivadas do processo de 110 

envelhecimento e dores crônicas) de forma integrada com a equipe de profissional Nutricionista e 111 

Professor de Educação Física associados às técnicas de ioga, pilates, descartando-se a forma 112 

assistencial em traumas.  Sra. Maria Cecília manifestou contentamento com o informado, pois informou 113 

que há quatro anos torce pela implantação do NASF. Informou que na Costa Norte já existe profissional de 114 

Educação Física que trabalha em parceira com a Secretaria de Saúde. Argumentou que muitos problemas 115 

na área da psiquiatria, serviço social e Psicologia estão relacionados ao médico veterinário, considerando 116 

a necessidade/demanda nestas situações. Em seguida, solicitou a inserção do profissional veterinário na 117 

equipe do Núcleo de Apoio, pois crê que este olhar faz parte de Saúde Pública. Dr. Antonio propôs uma 118 

discussão em especial sobre o referido assunto e disse que existe a possibilidade de inserir novos 119 

profissionais. Em seguida, concluiu que em parceira com a SESAU, avaliarão a possibilidade da cessão 120 

de funcionários e caso, não consigam terão que realizar novo concurso pela Fundação de Saúde. Quanto 121 

ao impacto financeiro dependerá do tipo de contratação a ser adotada. Disse que numa próxima reunião 122 

apresentará o impacto financeiro, composição das equipes e necessidade de um possível concurso. Dr. 123 

Marcelo questionou se haverá confluência de horas caso haja remanejamento dos funcionários efetivos. 124 

Dra. Mamy explicou que a estrutura de trabalho não é rígida e não está engessada no sentido de se 125 

avaliar a compatibilidade de horas trabalhadas. Informou que pode observar, em visita a outros municípios 126 

que já implantaram os Núcleos, que os benefícios são muito significativos. Dr. Marcos salientou que os 127 

profissionais que atuam no Programa de Saúde da Família não participarão do processo de 128 

remanejamento para os Núcleos de Apoio, salvo se este migrar para o Núcleo sob cessão. Dr. Antonio 129 

concluiu que todos os serviços já implantados continuarão atendendo normalmente, porém com a 130 

implantação dos NASF’s poderão contar com uma estrutura de apoio. Respondendo a Sra. Ana Amélia 131 

informou que caso necessitem realizar novo concurso para contratação dos referidos profissionais, este 132 

deverá ser homologado até final de julho, considerando o período eleitoral. Esgotadas todas as dúvidas, 133 

colocou-se a Proposta de Implantação dos NASF’s I e II em votação, sendo aprovada por 134 

unanimidade.  135 

2- Processo Eleitoral do COMUS – biênio 2016/2017: Dr. Antonio iniciou a apresentação das entidades 136 

que manifestaram interesse em participar da composição do Conselho Municipal de Saúde por meio do 137 

protocolo documentais dentro do prazo estabelecido até o dia 31/03/2016. Lembrou que o Processo 138 

Eleitoral foi amplamente divulgado por meio de publicações e foram realizadas duas prorrogações para a 139 

realização da eleição em pauta, com emissão de edital e processo de divulgação realizada pela Prefeitura 140 

e rádio local. Informou que as prorrogações foram necessárias porque não houve o preenchimento das 141 

cadeiras no segmento Usuários. Em seguida, nos termos da legislação municipal, bem como da Diretriz nº 142 

3 da Resolução CNS 453/12, perguntou à Plenária Pública se todas as entidades interessadas, que 143 

haviam sido inscritas no prazo editalício estavam presentes e abriu espaço para manifestação de 144 

eventuais novas entidades de usuários que por ventura tenham interesse em concorrer. Naquele momento 145 

a plenária se manteve em silêncio. Diante da ausência de novas manifestações, pelo não comparecimento 146 

de nenhuma nova entidade para compor o COMUS, a Plenária (neste momento contando com a presença 147 

da antiga composição, bem como com os interessados para a nova composição) acolheu a inscrição das 148 

entidades já inscritas. Dr. Antonio, na sequência, apresentou as entidades inscritas e habilitadas por meio 149 

do recurso áudio visual datashow, detalhando-a de forma individual (titulares e suplentes) conforme lista 150 

nominal elencada para o devido empossamento: 151 

SEGMENTO GOVERNO:  152 

Secretaria da Saúde - SESAU: Titular: Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva (presente), 153 

Suplente: Marcos Salvador Mathias (presente),  154 

Titular: Urandy Rocha Leite (presente), 155 

Suplente: Gustavo Barboni de Freitas (presente). 156 
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Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano - SETRADH: Titular: Débora Aparecida Teixeira 157 

Torres (presente), 158 

Suplente: Rogéria dos Santos (presente). 159 

Secretaria de Educação: Titular: Débora Eliza Puertas Moura (presente), 160 

Suplente: Adriana Antonia Puertas (presente). 161 

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE:  162 

- Irmandade Santa Casa Coração de Jesus: Titular: João Augusto Siqueira (presente), 163 

Suplente: Ubirajara Nascimento (presente). 164 

- Laboratório Itapema: Titular: Rosana Fleury Zerlotti (presente), 165 

Suplente: José Euclides de Moraes (presente). 166 

SEGMENTO TRABALHADORES DE SAÚDE: 167 

- Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal: Titular: Marcia Guimarães C. da Silva (presente), 168 

Suplente: Isilda Aparecida de Rezende Giudice (presente). 169 

- Sindicato dos Trabalhadores Públicos de São Sebastião – SINSERV: Titular: Tania R. Sarak 170 

(presente), Suplente: Audrei Queli da Silva Guatura (presente). 171 

- Conselho Regional de Psicologia: Titular: Guilherme Seixas Santana de Lima (presente), Aguardando 172 

indicação de membro suplente. 173 

- Associação dos Médicos de São Sebastião e Ilhabela: Titular: Paulo Jorge Souza Campos 174 

(presente), Suplente: Lucas Faria de Souza Campos (ausente). 175 

- Corpo Clínico do Hospital de São Sebastião: Titular: Edson Cardin Nogueira (presente), 176 

Suplente: Marcelo Ferraz Coelho (presente). 177 

SEGMENTO USUÁRIOS: 178 

- Cáritas da Paróquia de São Sebastião: Titular: Luiz Roberto Silva (presente), 179 

Suplente: Henriana Pessuto Candido Lacerda (ausente). 180 

- Federação Costa Atlântica: Titular: Viviane Moura Snodgrass (presente), 181 

Suplente: Dinalva Menezes Castro Tavares (ausente). 182 

- Lar Vicentino: Titular: Nathalia Cristina de Sá (presente), 183 

Suplente: Hamanda Silva Soca (presente). 184 

- Sociedade Amigos da Praia de Maresias: Titular: Dirceia Arruda de Oliveira (presente), 185 

Suplente: Tiago Reis Felix (presente). 186 

- Sociedade Organizada Sebastianense Controle Social - ONG S.O.S. - Controle Social: Titular: Ana 187 

Amélia de Alvarenga Vieira Mera (presente), Suplente: Carlos Alberto Sant’ Anna (presente). 188 

- Associação Amigos do Bairro Arrastão 189 

Titular e suplente: Aguardando indicação, porém a entidade estava representada pela Dra. Tânia Regina 190 

Sarak (presente). 191 

- Associação amigos de Bairro do Jaraguá – ASABAJA: Titular: Felipe Gimenez Neto (presente), 192 

Suplente: Luciano Soares Costa (presente). 193 

- Associação Companhia das Patas: Titular: Maria Cecília Nobre Borges Nogueira (presente), 194 

Suplente: Ellen Rocha de Oliveira (presente). 195 

- Associação São Sebastião de Amor Exigente – ASSAE: Titular: Isabel C. do N. Oliveira (presente), 196 

Suplente: Bianka Juliana Alexandre (ausente). 197 

- Sindicato dos Petroleiros – SIDIPETRO: Titular: Douglas Alberto Braga (presente), 198 

Suplente: Marcio André da Silva (ausente). 199 

- Centro de Convivência da Terceira Idade – POLVO: Titular: Clausius Pestana (presente), 200 

Suplente: Maria Evelina Pereira Faria (presente). 201 

Concluindo a apresentação, Dr. Antonio fez as seguintes considerações conforme consignado na ata nº 202 

45ª da Secretaria Executiva: 203 

- ONG Controle Social: Constatado que a documentação está incompleta, não apresentou cópia do 204 

Estatuto Social até a data fixada em edital de convocação, no caso dia 31/03/16, 205 

- APAE: COMUS tentou diversos contatos, porém todos sem sucesso. A entidade não manifestou 206 

interesse em participar desse novo biênio até a data fixada em edital de convocação, no caso dia 31/03/16,  207 

- Associação dos Profissionais de Saúde – APS – segmento Trabalhador de Serviço de Saúde: a 208 



 

Ata 211ª Ord COMUS 12/04/2016                                                       5 
 

entidade foi destituída. 209 

- Federação Costa Norte – segmento Usuários: Dra. Tania, secretária da entidade, informou na última 210 

reunião da Secretaria Executiva que os trabalhos da entidade estão inativos no momento.  211 

- Associação da União dos Bairros da Topolândia, Olaria e Itatinga – UNIBAIRROS – segmento 212 

Usuários: Sr. Lourival compareceu à sede do COMUS se manifestou favorável para participar, porém não 213 

entregou a documentação no prazo estipulado até 31 de março de 2016. 214 

- Associação São Judas Tadeu – segmento Usuários: Entidade se manifestou oficialmente que não 215 

poderá participar deste próximo biênio. 216 

- Associação de Mulheres da Costa Sul – segmento Usuários: Entidade se manifestou por telefone que 217 

não poderá participar deste próximo biênio.  218 

- Associação Amigos de Bairro do Arrastão - manifestou interesse em concorrer à vaga de usuários, 219 

por meio da Dra. Tania Regina Sarak, porém não entregou a documentação no prazo estipulado até 31 de 220 

março de 2016. 221 

Na sequência, Dr. Antonio informou que o prazo para entrega da documentação exigida para participação 222 

no COMUS expirou no dia 31/03/16 e, que ainda restam duas vagas no segmento Usuários (vagas estas 223 

pleiteadas pela ONG Controle Social e Sociedade Amigos de Bairro do Arrastão), conforme mencionado 224 

acima. Considerando o não preenchimento de todas as vagas disponíveis pela legislação, nos termos da 225 

Resolução 453/12, na sua diretriz 3, tendo em vista que na presente Audiência Pública as entidades 226 

Associação Amigos do Bairro Arrastão e ONG Controle Social, apesar de inscritas, não estariam 227 

habilitadas, uma vez carentes de alguns documentos, há necessidade de checar nesta Plenária Pública, 228 

amplamente e devidamente divulgada, se há neste momento alguma nova entidade interessada em 229 

compor o COMUS ocupando as duas vagas. Considerando a abertura dessa possibilidade de inscrição no 230 

presente momento, a Plenária do COMUS não poderia proibir outras inscrições novas, pelo princípio da 231 

igualdade, o que possibilitaria uma eleição para ocupação das cadeiras permitidas por lei. Sobre a 232 

questão, a Resolução CNS nº 453/12 dispõe: “(...) A ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE- Terceira 233 

Diretriz: a participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma 234 

instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da 235 

implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A legislação 236 

estabelece, ainda, a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos 237 

representados. O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e 238 

movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do 239 

governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito 240 

entre os membros do Conselho, em reunião plenária. Nos Municípios onde não existem entidades, 241 

instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da 242 

representação será realizada em plenária no Município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira 243 

ampla e democrática.”  244 

Dr. Antonio, após leitura da Diretriz 3, “in fine”, e sanadas todas as dúvidas, realizou a pergunta à Plenária: 245 

Há alguma entidade nova, que não tenha sido inscrita no período eleitoral e que esteja interessada a compor, as duas 246 

vagas de usuários abertas ou quaisquer outras vagas dos outros seguimentos? Não houve manifestação. Assim, 247 

considerando a inexistência de entidades habilitáveis em número suficiente para compor o COMUS no 248 

próximo Biênio e diante da ausência de comparecimento de novas entidades no ato, o Dr. Antonio 249 

ponderou que o COMUS não pode ficar inativo diante da dificuldade de adesão da população a 250 

participação no Controle Social e salientou que a única alternativa para que o COMUS pudesse prosseguir 251 

com suas atividades é a flexibilização do prazo editalício por mais 60 dias para que as únicas duas 252 

entidades presentes (ONG Controle Social e Sociedade Amigos de Bairro do Arrastão) possam regularizar 253 

suas inscrições com a apresentação dos documentos exigidos pela legislação. Essa seria a alternativa 254 

mais rápida, pois do contrário, o Município teria que alterar o número de cadeiras previstas na Lei em 255 

vigor, o que demandaria tempo e iria à contramão do natural processo de crescimento do município, cuja 256 

população cresce a cada dia que passa e a diminuição de cadeiras para participação no controle social 257 

limitaria cada vez mais a inserção da comunidade nas discussões de Políticas Públicas do SUS. 258 

Consignou que cabe ao Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Saúde e Fundação 259 

de Saúde Pública de São Sebastião, o fomento aos Conselhos Gestores de Unidades, com vistas a 260 

incentivar as entidades amigos de bairros, dentre outras a integrarem o Controle Social do município. 261 
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Portanto, para resolver o problema foi proposto a presente Plenária autorização de um prazo razoável de 262 

60 dias para a regularização dos documentos exigidos pela legislação, uma vez que não prejudicaria 263 

nenhuma entidade diante dos argumentos expostos, bem como da inexistência de interessados. Salientou 264 

que o COMUS é um órgão que não pode ser prejudicado com a falta de interesse da população. A 265 

Plenária aprovou por unanimidade a concessão do prazo, bem como a validação de todas as 266 

inscrições para a nova composição do COMUS Biênio 2016/2017. Com a aprovação, a Dra. Tânia 267 

alegou estar providenciando junto a Associação Amigos de Bairro do Arrastão a documentação cujo 268 

prazo já havia sido sugerido pela Secretaria Executiva (prazo 60 dias) a contar da data desta reunião, para 269 

adequação e protocolo da documentação necessária. Dr. Antonio explicou que a sugestão da Secretaria 270 

Executiva estava condicionada à aprovação desta Plenária, caso não aparecessem novas entidades 271 

interessadas nesta audiência. Em seguida fez considerações sobre as atividades desenvolvidas pelo 272 

Conselho, composição, paridade, comissões, sendo agendada para a próxima reunião de maio/16 a 273 

eleição para a formação da Comissão de Finanças e Secretaria Executiva e demais comissões que se 274 

fizerem necessárias. Sra. Ana Amélia questionou a participação das entidades do COMUS, no segmento 275 

Usuários, que eventualmente recebam recurso da Prefeitura. Considera que o segmento usuários fica 276 

comprometido no desenvolvimento de suas atividades. Dr. Antonio considerou o questionamento 277 

pertinente e fundamental e em seguida efetuou a leitura da Lei 1990/2009, capitulo III, artigo 3º, Inciso IV, § 278 

3º, “Para garantir a legitimidade de representação paritária dos usuários é vedada a escolha de 279 

representantes dos usuários que tenha vínculo, dependência econômica ou comunhão de interesse com 280 

quaisquer dos representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho, conforme artigo 68 da Lei 281 

complementar Estadual nº 791/95”. Esclareceu que o Conselho não escolheu as entidades que se 282 

candidataram, do segmento usuários que não se apresentam 100% “puras”, por outro lado, considerou que 283 

não houve manifestação espontânea de participação de entidades neste segmento, nem muito menos, 284 

número suficiente de entidades candidatas para promoção de eleição. Informou que a presente Audiência 285 

Pública, ao abrir nova oportunidade de inscrições para participação de novas entidades previa a 286 

possibilidade de resolução dessa questão. Caso aparecessem várias entidades para disputarem tais 287 

vagas, as entidades de usuários consideradas “puras” teriam prioridade. Alertou que a legislação está 288 

correta e pretende respeitar a paridade e proíbe a escolha, ou seja, a priorização dessas entidades em 289 

detrimento de entidades puras. No nosso caso concreto, não está havendo escolha de entidades, uma vez 290 

que todas as únicas interessadas estão sendo habilitadas, de forma a evitar que as atividades deste Órgão 291 

sejam prejudicadas pela ausência de interesse da população em exercitar sua cidadania e seus direitos de 292 

ocuparem seus espaços democráticos conquistados com o advento da Constituição Federal de 1988. 293 

Ficou entendido, portanto, que essa questão também é uma problemática já vivenciada pelo COMUS 294 

anteriormente e também é vivenciada em municípios pequenos, pois na maioria deles não há número de 295 

entidades suficientes para compor os Conselhos. A sugestão é que o Conselho de Saúde busque sempre 296 

trabalhar com o consenso e nos casos de litígio ou discordância nas votações, procurar mediar as 297 

decisões para o consenso. Em resposta ao questionamento da Dra. Tania com relação à realização de 298 

plenária aberta, explicou que o COMUS não pode admitir pessoa física desvinculada de uma entidade 299 

legalmente constituída. Disse que a Plenária teria três caminhos: 1- um seria a impugnação das entidades 300 

que apresentam esta característica; 2- recepcionar todas as entidades inscritas pela ausência de 301 

interessados, respeitando a paridade, porém utilizando a diretriz 3 da resolução CNS 453/12, (e no caso, 302 

considerando que não houve número suficiente de inscritos no período previsto no edital, tampouco nesta 303 

Audiência Pública, que permitisse uma eleição, não induzindo em “escolha” de entidades, assim, não há 304 

descumprimento de qualquer requisito legal); ou 3- alteração da minuta da Lei em análise na Câmara 305 

Municipal com objetivo de enxugar a composição do COMUS, diminuindo o número de cadeiras em todos 306 

os segmentos garantindo a paridade. Em seguida, colocou em votação as três propostas, sendo decidido 307 

pela Plenária, por unanimidade, pela aprovação de todas as entidades que manifestaram interesse 308 

em compor o COMUS neste Biênio 2016/2017. Concluindo discorreu sobre os trâmites no processo de 309 

alteração da Lei do COMUS nº. 1990/2009 já aprovada no COMUS anteriormente. Ressaltou que essas 310 

alterações não implicam em modificação no quantitativo de cadeiras. As alterações versam apenas sobre 311 

questões que dificultam o funcionamento do Conselho, verificados pelas composições anteriores. Na 312 

sequência fez um breve resumo das alterações efetuadas (consignadas em ata anterior que foi 313 

devidamente aprovada e convertida em Resolução COMUS, devidamente registrada e publicada), sendo 314 
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elas referentes ao tempo de mandato, processo eleitoral, quesitos de participação, desmembramento das 315 

leis (COMUS e Fundo Municipal) e realização de Conferências Municipais juntamente com as 316 

Conferências Estaduais/Nacionais. Ficou deliberado que as eleições das Comissões ocorrerão na próxima 317 

Reunião Ordinária, após a Oficina direcionada especialmente aos conselheiros novos, mas que deverá 318 

contar também com a presença dos conselheiros antigos, caso possível. Em seguida se comprometeu em 319 

realizar a Oficina. OBS: Todas as votações ocorridas nesta Audiência Pública contaram com a 320 

manifestação e presença de membros da composição antiga, bem como da nova, além de pessoas da 321 

população, cujos nomes não integram esta ata, mas sim a lista de presença, ampliando as discussões e 322 

ponderações, pois todos têm direito a voz. Tendo em vista a soberania das decisões do COMUS, insta 323 

nos salientar que todas as votações ocorreram de forma consensual e aprovada por unanimidade 324 

por todos os presentes. 325 

3- Assuntos Gerais: 326 

3.1- Apresentação do Secretário de Saúde – Sr. Urandy Rocha Leite à Nova Plenária – Biênio 327 

2016/2017: Sr. Urandy se apresentou e deu boas vindas aos conselheiros novos. Argumentou que o 328 

Conselho é o fórum adequado para se discutir as políticas públicas de saúde e que qualquer denúncia 329 

acatada pelo Conselho deverá seguir o fluxo correto com relação a sua entrada. Salientou que não acatará 330 

denúncias sem fundamentação, isto é, denúncias vazias. Considerou que pessoas novas, cabeças 331 

divergentes colaboram para a transformação das questões de saúde no Município. Manifestou-se 332 

acessível para atender os que por ventura encontrarem algum tipo de dificuldade no processo assistencial 333 

na Rede Pública de São Sebastião, afinal disse que não tem acesso integral a todos os setores da saúde. 334 

Por último disse que o COMUS é soberano em suas deliberações frente às políticas públicas de saúde, 335 

independente do administrador que muda a cada quatro anos. Informou que convidou diversas entidades 336 

no segmento usuários, porém somente a Associação do Jaraguá e CIA das patas atenderam ao convite. 337 

Concluiu que a saúde é para todos, deu boas vindas à nova composição e disse que se encontra à 338 

disposição do COMUS.  339 

3.2- Código de Ética: Dra. Marcia discorreu sobre as questões éticas relacionadas ao papel do 340 

Conselheiro. Dr. Antonio sugeriu a realização de uma oficina de integração ao COMUS para os membros 341 

recém chegados e membros mais antigos no Conselho. Ficou agendada para o dia 10/05/16, às 14 horas, 342 

na sala de reuniões da SESAU e às 16 horas a Reunião Ordinária. Sugestão aprovada pela plenária por 343 

unanimidade.   344 

3.3- Composição da Mesa Provedora da Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus de São 345 

Sebastião: Dr. Antonio informou que no dia 28/03/16 houve mudança administrativa, assumindo como 346 

Provedor o Dr. Ubirajara do Nascimento e Vice Provedor Dr. João Augusto Siqueira.  347 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 348 

presentes. Ata elaborada por                     Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio 349 

Carlos Nisoli P. da Silva.                                                       Sebastião, 12 de abril de 2016.  350 
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