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ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 09 de agosto de 2016, em segunda chamada às 16h e 20m e término às 17 horas e 42 3 

minutos.  4 

A) Leitura da ata: 214ª ordinária e 133ª extraordinária, aprovadas por unanimidade.  5 

C) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  6 

Ofícios Expedidos COMUS: of. 053, 054/16 – ambos emitidos a SESAU referentes PC 2º Qd-16; of. 055/16 – ao 7 

HCSS convocação ao interventor para reunião com a COFIN, 056/16 – em atendimento ao requerimento do Dr. 8 

Cicero Cavalcante; of. 057/16 – a SESAU para autorização de pagamento de custas no cartório de registros. Ofícios 9 

Recebidos: of. 006/2016 – DRS – XVII – Taubaté - adiamento do início do curso de capacitação de conselheiros; 10 

carta datada de 30/05/16 – emitida pelo Cícero Cavalcante – datada de 30/05/16; of. 402/2016 – SESAU – 11 

resposta ao of. 020/2016 referente PC 2º QD-2016; of. 434/2016 – SESAU referente substituição do Sr. André pelo 12 

Sr. Barboni no cargo de diretor administrativo da Fundação de Saúde; Ofício 06/16 da ONG Controle Social; 13 

Declaração de próprio punho da conselheira Ana Amélia; Ofício circular CDQ-SUS – nº. 003/2016 – calendário curso 14 

de capacitação de conselheiros. E-mail Recebido: Conselheira Ellen confirmou sua presença na reunião 133ª 15 

Extraordinária e intenção de ocupar a vaga na Secretaria Executiva como 2ª Secretária; of. nº. 001/2016 – Circular 16 

referente agendamento de reunião da Comissão de Acompanhamento do Convênio do Hospital de Clínicas. Of. nº. 17 

002/2016 – Circular referente agendamento de reunião da Comissão de Acompanhamento do Convênio do Hospital 18 

de Clínicas e substituição de membro; email recebido do Conselheiro Lucas se candidatando à vaga na Comissão do 19 
TAC. Certidão: Federação das Associações Amigos de Bairro da Região Central e Costa Norte e Sociedade Amigos 20 

de Bairro do Arrastão. Relação de Remessa: datada de 06, 19 e 21/07/2016.  21 

Dra. Marcia efetuou uma roda de conversa com os Conselheiros antes do início da reunião ordinária, 22 

objetivando pontuar algumas questões de cunho ético. Por último solicitou a reflexão dos conselheiros 23 

com relação à postura durante as plenárias, pois a última reunião terminou tumultuada prejudicando a 24 

conclusão dos trabalhos. Salientou que a sociedade não é obrigada ouvir discussões de Conselheiros 25 

durante as Plenárias do COMUS que não sejam inerentes às Políticas Públicas de Saúde. Por último, 26 

informou que a Dra. Camila, médica que apresentou a Programa da SP pela Primeiríssima Infância saiu 27 

muito descontente com a conduta de conversas paralelas pelos participantes durante a sua apresentação. 28 

Salientou que todos são bem vindos, porém a conduta ética deve ser respeitada.  29 

ORDEM DO DIA:  30 

1-Discussão de Questões Éticas do Conselho; 31 

2-Inclusão de um membro do Segmento Usuários para compor a Comissão de Acompanhamento 32 

do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC do Ministério público de São Sebastião; 33 

3-Inclusão de dois membros do Segmento Usuários para compor a Comissão de Acompanhamento 34 

do Plano Municipal de Saúde; 35 

4- Apresentação da Proposta da Inserção de suplência no Conselho Curador – Segmento Usuários; 36 

5- Indicação de membro da Entidade CIA das Patas; 37 

6- Assuntos Gerais. 38 

1- Discussão de Questões Éticas do Conselho: Dr. Antônio Carlos discorreu sobre os fatos ocorridos 39 

referentes à denúncia datada do dia 22/06/16 dentro de uma linha histórica. Informou que desde que a 40 

referida denúncia chegou ao COMUS, ele ficou impedido de exercer o seu real papel, isto é, está há 41 

quase dois meses com parte de suas atividades a serem desenvolvidas prejudicadas. Salientou que 42 

durante este período o Conselho ficou engessado discutindo somente questões sobre seu funcionamento. 43 

Explicou que quando uma denúncia oficial entra no COMUS todos os Conselheiros se tornam 44 

responsáveis pelos encaminhamentos a serem efetuados. E quando se trata de denúncia ética, esta 45 

necessita de apuração e que esta seja, de preferência, efetuada por uma Comissão formada 46 

especificamente para este fim. Porém, caso não seja possível a formação de uma comissão, o caso 47 

deverá ser apurado pela própria plenária, mesmo não sendo o mais recomendável e produtivo. Informou 48 

que o código de ética do COMUS foi criado em 2014, porém nunca foi preciso utilizá-lo. Ocorre que neste 49 

caso, especificamente, a Secretaria Executiva observou a necessidade de adequá-lo devido à ausência do 50 

item “afastamento cautelar”, necessário para preservação das partes envolvidas até a apuração dos fatos. 51 

Explicou que adequações em leis são muito comuns, pois muitas vezes sua aplicabilidade só se confirma 52 

quando utilizada. No caso da denúncia em pauta, a plenária deliberou pela instauração da Comissão de 53 
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Ética e Afastamento Cautelar das entidades envolvidas até a apuração dos fatos. Explicou que em 54 

decorrência da instauração da Comissão de Ética ter acontecido posterior a existência do problema, 55 

tomou-se o cuidado de evitar a participação de pessoas com algum tipo de envolvimento de ambas as 56 

entidades envolvidas. Evitando-se a participação do denunciado e denunciante, pois seria antiético, além 57 

de possíveis caracterizações de situação de impedimento e suspeição. Foi então que as seguintes 58 

posições foram adotadas: preserva-se o sigilo, forma-se a comissão para analisar o caso, chama-se as 59 

partes envolvidas para ciência num primeiro momento. Com relação ao que foi ventilado sobre os efeitos 60 

da lei não poder retroagir á referida denúncia, salientou que não houve nenhuma criação de norma que 61 

prejudicasse qualquer uma das partes. Lembrou que o afastamento cautelar foi apresentado à plenária, 62 

que soberanamente votou por unanimidade, inclusive com o voto da própria ONG Controle Social e da 63 

Irmandade (partes envolvidas), caracterizando uma medida consensual e não impositiva. Lembrou que foi 64 

a própria ONG que se expôs quando relatou todo o ocorrido antes da apuração e manifestação oficial da 65 

Comissão de Ética, e que a Irmandade nem esteve presente em reunião posterior, prejudicando a 66 

proposta de manter sigilo ético enquanto ocorria a apuração. Explicou que se a denúncia tivesse sido 67 

externa, não teria havido a proposta do afastamento cautelar das entidades. Disse que o afastamento não 68 

foi criado por ele, explicou que consta da literatura jurídica e tem o objetivo de evitar a exposição das 69 

partes envolvidas durante a apuração dos fatos. Na sequência falou das questões sobre impedimento de 70 

participação e questões sobre paridade dentro da Comissão. Falando em paridade, explicou que foram 71 

esgotadas todas os possíveis participantes do segmento Trabalhador de Saúde, na qual não houve 72 

interesse pela maioria do segmento, candidatando-se ultimamente o Dr. Edson Cardin, representante pelo 73 

Corpo Clínico. Informou que a Sra. Ana Amélia protocolou um documento solicitando o impedimento de 74 

participação do Dr. Edson na Comissão de Ética e que, caso o impedimento seja caracterizado, 75 

considerando a linha da paridade, convidarão a Sra. Audrei representante do SINDSERV, que também 76 

passará pela análise para averiguar se existe impedimento. Sr. Carlos Alberto (Gilbertinho) questionou 77 

a participação do Dr. Edson, disse que ele não será imparcial, pois é prestador de serviço. Em seguida, 78 

Dra. Maria Aparecida, membro da Comissão de Ética explicou que a Comissão é formada por outros 79 

segmentos, portanto não se baseará única e exclusivamente na opinião de um membro ou segmento. Sr. 80 

Gilbertinho disse que quando não há provas, não se condena. Dr. Antônio explicou que não existe 81 

nenhuma condenação, o caso está em fase de apuração. Na sequência, efetuou a leitura do inciso 5º do 82 

artigo 144 do Código Processual Civil, ficando constatado que existe impedimento de participação do Dr. 83 

Edson, ficando deliberado por unanimidade pela Plenária pela convocação da representante do 84 

SINDSERV, Conselheira Audrei.  Salientou que a dificuldade de formar a Comissão de Ética, pelos 85 

motivos anteriormente descritos, foi responsável pelo atraso para análise da referida denúncia. Dr. João 86 

Siqueira disse desconhecer a referida denúncia, porém considerou que se houve uma denúncia, esta 87 

deve ser apurada, pois a Irmandade apesar de ser particular tem uma finalidade pública. Em seguida 88 

discorreu sobre as questões da subvenção e disse que a divida do hospital deve estar estimada em 60 a 89 

70 milhões. Salientou que sempre comparece com prazer às reuniões do COMUS e que só se ausenta 90 

por impedimentos importantes de cunho pessoal, disse que quando assume um compromisso o leva sério. 91 

Dando continuidade, Dr. Antônio colocou em votação o afastamento cautelar, sendo votado por 92 

unanimidade pela Plenária pela sua continuidade, objetivando a preservação das partes, uma vez 93 

que estas concordaram, inclusive contando com voto favorável das entidades envolvidas. 94 

2- Inclusão de um membro do Segmento Usuários para compor a Comissão de Acompanhamento 95 

do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC do Ministério público de São Sebastião: Dr. Antônio 96 

informou que o Sr. Luciano, representante da Associação Amigos de Bairro do Jaraguá – ASABAJA se 97 

candidatou por e-mail. Em seguida, perguntou se havia mais alguém interessado. Não havendo, colocou 98 

em votação da plenária, sendo aprovada por unanimidade a inclusão do Sr. Luciano Soares Costa 99 

na referida Comissão. 100 

3- Inclusão de dois membros do Segmento Usuários para compor a Comissão de 101 

Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde: Dr. Antônio disponibilizou o momento para que os 102 

interessados se manifestassem, porém não houve manifestação. Em seguida sugeriu fazer mais uma 103 

chamada por e-mail para manifestação dos conselheiros ausentes a reunião em pauta. Sugestão 104 

aprovada por unanimidade pela Plenária. Por último disse que o Conselho assumirá a responsabilidade 105 
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por não formar uma comissão proposta por ele mesmo. Dra. Tania sugeriu que se incluam Conselheiros 106 

de outros segmentos, caso não haja manifestação do segmento Usuários, pois não acha coerente 107 

desativar uma Comissão tão importante em detrimento da falta de interesse. Dr. Antônio salientou que 108 

não irá desativar nenhuma comissão, porém é preciso que o COMUS assuma suas responsabilidades.   109 

4- Apresentação da Proposta da Inserção de suplência no Conselho Curador – Segmento 110 

Usuários: Dr. Antônio informou que será necessária a inclusão de quatro suplentes no segmento 111 

Usuários devido à falta de quórum nas últimas reuniões. Lembrou que a decisão de não ter membro 112 

suplente partiu do próprio COMUS, porém na prática esta situação está ficando muito desconfortável 113 

quando algum membro está impossibilitado de participar prejudica o quórum. Dra. Tania disse que 114 

discorda da exclusividade de participação de conselheiros somente do segmento Usuários no Conselho 115 

Curador da Fundação de Saúde. Dr. Antônio explicou que a Fundação é uma entidade pública com sua 116 

representatividade distribuída da seguinte forma: Conselho Curador dividido em segmento Governo 117 

representado pelas Secretarias Municipais, segmento Usuários representados pelos Conselheiros do 118 

COMUS e o segmento Trabalhador representado pelos funcionários da Fundação. Não havendo a 119 

possibilidade de se criar uma paridade dentro de outra paridade. Dra. Tania questionou o fato de constar 120 

na Lei Orgânica que haveria uma cadeira reservada para um representante do sindicato e esta foi retirada. 121 

Em seguida, informou que atualmente está como membro da Comissão de Acompanhamento da 122 

Fundação de Saúde, porém solicitou participar como ouvinte das reuniões do Conselho Curador. Dr. 123 

Antônio informou que este pedido já foi negado anteriormente, porém disse que poderia refazê-lo se 124 

assim o desejar. Dra. Tania disse que se a resposta não for favorável, pedirá ao COMUS que solicite 125 

cópias de todas as atas das reuniões do Conselho Curador ocorridas desde a sua formação. Salientou 126 

que as informações não podem ficar veladas. Dr. Antônio salientou que as informações não estão 127 

veladas, em seguida argumentou que a Fundação é uma instituição com seus membros compostos com 128 

quatro representantes do COMUS em sua composição, portanto estes poderão criar uma reunião oficial 129 

para comunicar a Plenária. Dra. Tania salientou que estes membros não a representam, pois não dão 130 

devolutivas para ela e nem para o COMUS. Dr. Antônio informou que todas as reuniões do Conselho 131 

Curador que demandam deliberações são publicadas por meio de Resoluções e estas são públicas. Sr. 132 

Carlos Alberto (Gilbertinho) perguntou o que é um Conselho Curador. Dr. Antônio explicou que é um 133 

colegiado comparado a uma mesa provedora, disse que ele não é gestor (não executa ações). Dra. Tania 134 

solicitou cópias das reuniões do Conselho Curador. Sr. Carlos Alberto (Gilbertinho) perguntou se pode 135 

solicitar cópias destas atas na condição de conselheiro. Dr. Antônio disse que sim, porém se a solicitação 136 

será aceita não pode responder. Em seguida, sugeriu que solicitem cópias das resoluções, pois estas 137 

refletem as deliberações. Comentou não entender tal solicitação considerando que o COMUS faz parte da 138 

composição do Conselho Curador. Dra. Tania disse que denunciará caso não tenha devolutiva de 139 

informações sobre as reuniões do Conselho Curador. Dr. Antônio perguntou se a Dra. Tania denunciará 140 

os próprios colegas de trabalho do COMUS. Dra. Tania salientou que eles não a representam, pois não 141 

apresentam informações em plenária.  Dr. Antônio salientou que os representantes do COMUS com 142 

cadeira no Conselho Curador devem apresentar informações oficiais a quem de interesse dentro do 143 

COMUS e não aleatoriamente de forma extraoficial. Em seguida, perguntou a Dra. Tania se ela já solicitou 144 

aos colegas representantes a referida solicitação. Conselheira Dircéia, membro do Conselho Curador, 145 

manifestou descontentamento com a postura adotada pela Dra. Tania, pois disse que não aprovaram 146 

nada que fosse desonesto. Dra. Tania salientou que já solicitou cópias do Conselho Curador 147 

anteriormente e não teve retorno. Dr. Antônio disse que é diretor da Fundação e que o Presidente do 148 

Conselho Curador é o Secretário da Saúde, portanto sua solicitação deverá ser enviada ao Sr.Urandy. 149 

Dra. Tania disse que fará nova solicitação. Por último, Dr. Antônio sugeriu a Dra. Tania que conversasse 150 

com os referidos membros para formarem um grupo de trabalho. Dando continuidade, perguntou à 151 

plenária quanto a proposta de inserção de suplência no Conselho Curador para os quatro membros do 152 

COMUS no segmento Usuários. Proposta aprovada por unanimidade pela Plenária. Explicou que esta 153 

proposta dependerá de um projeto de lei que passará pela Câmara Municipal. 154 

5- Indicação de membro da Entidade CIA das Patas: Dr. Antônio informou que a Sra. Tatiana Prestes 155 

de Barros Araújo fará parte da composição do COMUS. Em seguida deu boas vindas e solicitou a 156 

apresentação de ofício da referida entidade objetivando a formalização do ato. 157 
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6- Assuntos Gerais: 158 

7- 6.1- Justificativa de Ausência: Sr. Carlos Alberto (Gilbertinho) informou que a Sra. Ana Amélia 159 

está ausente em decorrência de ter sofrido um infarto. 160 

6.2- Denúncia Dr. Cícero com relação a Cirurgias Eletivas no HCSS: Dra. Tania solicitou informações 161 

a respeito do documento enviado ao COMUS emitido pelo Dr. Cícero – Ortopedista, referente à denúncia 162 

de estar sendo impedido de efetuar cirurgias eletivas dentro do Hospital de Clínicas de São Sebastião. 163 

Disse que está sendo impedido pela direção do Hospital. Dr. Antonio informou que já foi emitido um ofício 164 

do COMUS ao Secretário da Saúde solicitando providências. Dra. Tania solicitou atenção do COMUS 165 

para este caso.  166 

6.3- Metas Quali/quantitativas acordadas entre o Hospital e Intervenção: Dra. Tania solicitou cópia de 167 

um documento produzido pela senhora Derci, na qual estimava o número de cirurgias eletivas que seriam 168 

realizadas dentro do Hospital. Dr. Antônio supôs que o referido documento se trata do próprio Convênio 169 

de Assistência à Saúde, mas segundo Dra. Tania é um Quadro de Metas referente ao que foi pactuado 170 

entre o Hospital e a Prefeitura Municipal de São Sebastião. Explicou que quando a senhora Derci esteve 171 

trabalhando na SESAU, ela participou da elaboração de metas no referido Convênio. Dra. Tania disse que 172 

a cópia deverá ser arquivada no COMUS, pois este dará uma direção de quanto o Hospital deveria 173 

produzir. 174 

6.4- Ventilação da Sala de Reuniões da SESAU: Dra. Tania solicitou que seja providenciado 175 

ventiladores até que o ar condicionado seja consertado.  176 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 177 

presentes. Ata elaborada por                     Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dra. Marcia 178 

Guimarães Correa da Silva.                                                       Sebastião, 09 de agosto de 2016.  179 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA.  180 

Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva  Débora Aparecida Teixeira Torres  

Débora Eliza Puertas Moura  João Augusto Siqueira  

Rosana Fleury Zerlotti  Marcia Guimarães Correa da Silva  

Isilda Aparecida de Rezende Giudice  Tania Regina Sarak  

Viviane Moura Snodgrass  Dirceia Arruda de Oliveira  

Carlos Alberto Sant’Anna  Maria Aparecida Dias Santos Prado  

Ellen Rocha de Oliveira  Douglas Alberto Braga  

Clausius Pestana  ************************************************* *8****************** 
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