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 ATA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 11 de outubro de 2016, em primeira chamada às 16h e 07m e término às 18 horas e 05 3 

minutos.  4 

A) Leitura da ata: 216ª ordinária: aprovada por unanimidade. 5 

B) Leitura da ata: 134ª extraordinária: aprovada por unanimidade. 6 

C) Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  7 

Ofícios Expedidos COMUS: 081/16 Enc. Resoluções p/ FSPSS; 082/16 Enc. Rel. Visita Unidades 8 

de Saúde de Boiçucanga p/ FSPSS; 083/16 Enc. Rel. Visita Unidades de Saúde de Boiçucanga p/ 9 

Depto Coord. Unidades; 084/16 Enc. Parecer Cofin Prestação de Contas 2º Quad/2016 p/ FSPSS; 10 

085/16 Enc. Parecer Cofin Prestação de Contas 2º Quad/2016 p/ Sesau/FMS; 086/16 Ret. Of. 080/16 11 

Comus ref. Repasses FAPS; 087/16 Sol. Informação sobre refeições CAPS p/ FMS; 088/16 Comus 12 

ref. Agradecimentos Cultura; 089/16 Comus ref. Esclarecimentos SAMU; 090/16 Comus ref. 13 

Demonstrativo de despesas detalhado; 091/16 ONG Controle Social Rel Com. Ética; 092/16 14 

Irmandade Rel Com. Ética; 093/16 Margarete – dotação orçamentária Comus; e 094/16 Comunicado 15 

ASABAJA. Ofícios Recebidos: 003/16 Calendário Comissão Aval. Acomp. Convênio e Assist. 16 

Saúde; 001/16 Convite Prog. Anual Saúde/Depto Coord. Unidades; Memo 020/16 Zoonoses 17 

atividades Transcap; 223/16 FSPSS dedetização Unidades; E-mail Recebido: Conselho Est. Saúde 18 

ref. Apoio Institucional prog. Saúde em Ação; DRS 17 – Cronograma Curso Conselheiros; Folha de 19 

Andamento ao Administrativo SESAU: Cadastro Conselheiro TCESP; Pedido material Adm.; Adm 20 

– Esclarecimentos sobre Processo 61286/15 SAMU. 21 

ORDEM DO DIA:  22 

1- Assuntos Gerais. 23 

2- Esclarecimentos do Sr. Ricardo Braz (Fundo Municipal de Saúde), referente prestação de 24 

contas; 25 

3- Doação de Terreno para Ampliação do Projeto do CAPS; 26 

4- Votação Parecer Final Comissão de Ética; 27 

5- Formação Equipe USF Cambury II, Convocação Concurso Fundação; 28 

6- SAMU – Contrato com a Empresa Rizzo Com. e Serviços de Mob. Urbano Ltda; 29 

7- Conselho Curador – eleição de novo membro; 30 

8- Centro de Zoonoses – pauta requerida por Dra. Ellen (Cia das Patas); 31 

1- Assuntos gerais: 32 

1.1- Demanda de Usuários – Serviço de Hemodiálise: Dr. Antônio Carlos iniciou a reunião 33 

informando que iria inverter a pauta, começando pelos assuntos gerais, devido ao problema trazido 34 

pelos usuários; apresentando a Sra. Paula (usuária) que juntamente com o Sr. Carlos veio trazer o 35 

assunto da Hemodiálise para a pauta. Sra. Paula falou recebeu recentemente o diagnóstico de 36 

doença renal grave do seu filho, e à partir daí tomou conhecimento da situação do serviço de 37 

Hemodiálise oferecido no município, ou que era, uma vez que mudou-se para Caraguatatuba em 38 

15/09/2016. Sra. Paula fez uma explanação geral sobre a qualidade dos serviços oferecidos 39 

atualmente, e as dificuldades encontradas para deslocar esses pacientes para Caraguatatuba; mas 40 

também pontuou algumas questões que a grande maioria da população e a própria administração 41 

pública não tem conhecimento. a) medicação de alto custo que deve ser aplicada após as sessões 42 

de hemodiálise estão sendo entregues aos pacientes em grande quantidade para que possam levar 43 

para suas casas, sem maiores orientações sobre conservação e sem supervisão; b) pacientes ficam 44 

muito debilitados após sessões, e recebem como lanche somente um copo de chá e quatro 45 

bolachas, o que considerou desumano; c) o transporte dos pacientes é feito por uma Kombi, no 46 

maior desconforto possível, sendo que quando a mesma quebrou foi emprestada pela Dengue uma 47 

Van, que acomodava melhor os pacientes, não poderia ser uma Van sempre, quem precisa de mais 48 

conforto, os pacientes debilitados, ou trabalhadores saudáveis? d) os turnos em que os pacientes 49 

são colocados não seguem uma logística, pois atende as necessidades da prefeitura. São três 50 

turnos, e para não pagar hora extra para os motoristas, a prefeitura deixou de fazer o transporte do 51 
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1º turno que começa às 06:30 h, a pessoa perde o dia fazendo o 2º turno que é das 11:00 às 15:00; 52 

e) o acolhimento da equipe também chamou sua a atenção, citou o caso de um paciente acamado 53 

da Ilhabela que não foi tratado com o devido cuidado e passou por grande dor e transtorno, não 54 

podendo nem ser medicado, já que estava no meio da sessão e de nada adiantaria. Dra Ellen 55 

ressaltou o quão importante seria a presença do Dr. Marcos na plenária. Sra. Paula também 56 

levantou o problema da quimioterapia, muito grave também, que está passando pelo mesmo 57 

transtorno de mudança. Sra. Cidinha e Dr. Barboni fizeram uma breve explicação sobre as 58 

providências que o município está tomando, ratificando o que o Dr. Marcos Salvador Mathias falou na 59 

plenária de 13/09/16. Sra. Cidinha explicou que quanto à quimioterapia, o serviço é um acordo de 60 

cavalheiros com Jacareí, portanto os pacientes de lá ainda podem ser atendidos aqui, mas quando o 61 

paciente é enviado para outra cidade como Taubaté, Guarulhos etc., a referência para a 62 

quimioterapia muda. Dr. Edson falou que ninguém imagina o que é para a cidade e para o Hospital 63 

perder esse tipo de serviço, que acarreta a perda dos profissionais da área, da estrutura já montada. 64 

Ao final da discussão a Sra. Tereza informou a Sra. Paula e aos membros da plenária que não 65 

estavam na reunião de 13/09/16, que o assunto já foi amplamente debatido nessa reunião, e que 66 

segundo Dr. Marcos os municípios de São Sebastião e Ilhabela estão fazendo todo o possível para 67 

manutenção dos serviços aqui, mas apesar de concordar com as exigências feitas pelo prestador 68 

dos serviços, até agora eles não deram uma posição para a administração. 69 

1.2- USF Jaraguá – Dr. Antonio falou sobre a pauta apertada, e que assuntos como o da Zoonoses 70 

terá que ser discutido mais amplamente em reunião específica; trouxe o problema de segurança 71 

enfrentado pelos servidores e usuários da USF do Jaraguá, em decorrência da obra de duplicação 72 

da Tamoios, que está comprometendo a estrutura do prédio. Afirmou que o Governo do Estado vai 73 

construir um novo prédio para abrigar a unidade, mas enquanto essa obra não fica pronta, o 74 

município precisa realocar temporariamente esta unidade, como medida de segurança. 75 

Considerando que o município dispõe do espaço construído para abrigar a Unidade II do Canto do 76 

Mar, que ainda não foi implantada, Dr. Antonio propôs a mudança provisória das USFs Enseada II e 77 

Jaraguá, sendo a primeira para o espaço da USF Canto do Mar II e a do Jaraguá para as instalações 78 

da Unidade da Enseada II. Dr. Antonio reforça ainda que não é o Ideal, devido ao deslocamento da 79 

população, mas a medida visa garantir a segurança e o atendimento dos usuários. Aprovada por 80 

unanimidade pela plenária. 81 

1.3- Formação comissões – não discutido – Sra. Tereza falou sobre a necessidade da 82 

permanência dos conselheiros até o final da reunião, porque por três reuniões seguidas não pode ser 83 

discutida a eleição de membros para compor as comissões, mesmo tendo sido enviado o convite 84 

antecipadamente por email. Dr. Antonio pediu para consignar que na próxima reunião será feita a 85 

eleição, e se os membros não se candidatarem, ou serão designados, ou algumas comissões serão 86 

extintas. Ressaltou que somente a COFIN permanece ativa e produtiva, Sra. Tereza enviará o 87 

convite novamente por email, e na próxima ordinária será o primeiro assunto a ser discutido; 88 

1.4- Curso de Capacitação de Conselheiros – não discutido; 89 

2- Esclarecimentos do Sr. Ricardo Braz (Fundo Municipal de Saúde), referente prestação de 90 

contas – Sr. Ricardo iniciou sua fala se apresentando como servidor de carreira, ocupante do cargo 91 

de contador, e informando que os demais funcionários do Fundo também são. Falou sobre os dados 92 

que são apresentados na prestação de contas, como são coletados, e do seu compromisso em 93 

disponibilizá-los da maneira mais clara e detalhada possível. Informou que os dados apresentados 94 

na última prestação de contas estão de acordo com a Lei Complementar 141/2012, e que devido a 95 

um acordo feito com o COMUS também eram apresentados por meio de gráficos; no entanto, devido 96 

à problemas no sistema de toda a prefeitura os dados foram passados no último instante, não 97 

tornando possível a apresentação dos gráficos, o que gerou uma série de contestações e críticas. 98 

Ressalta que o Fundo Municipal de Saúde tem um ótimo relacionamento com o COMUS, e tenta 99 

atender da melhor maneira possível às suas demandas e dúvidas, e que tem o desejo de estreitar 100 

esses laços.  101 

3- Doação de Terreno para Ampliação do Projeto do CAPS – Sra Cidinha apresentou a proposta 102 
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do Governo do Estado para doação de uma faixa suplementar de 300 m de terreno na Rua Maria 103 

Francisca 66, no Pontal da Cruz, onde construirá em parceria com o BID – Banco Interamericano de 104 

desenvolvimento - as novas Unidades dos CAPS I e AD. A solicitação se fez necessária para melhor 105 

adequação do projeto que contempla piscina, forno de cerâmica e quiosque, entre outros benefícios; 106 

e como a estrutura será entregue pronta e mobiliada, o município entende como vantajosa essa 107 

adequação. Aprovada por unanimidade pela plenária; 108 

4- Votação Parecer Final Comissão de Ética – Dr. Antonio informou que a Comissão de Ética 109 

emitiu seu parecer final sobre a Denúncia feita pela Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, 110 

entendendo não ser necessária a leitura na íntegra do parecer, mas somente da conclusão. A 111 

Comissão concluiu que não houve conduta anti-ética, e se manifestou pelo arquivamento da 112 

denúncia. Aprovado por unanimidade pela plenária; 113 

5- Formação Equipe USF Cambury II, Convocação Concurso Fundação – Dr. Antonio informou 114 

sobre a inauguração da segunda unidade de saúde da família em Camburi, que ainda precisa de 115 

ajustes, mas já tem a mobília nova adquirida com a verba do PMAQ; e que o Prefeito sinalizou que já 116 

poderia ser chamada a equipe de trabalho. Dr. Antonio informou também que deverá ser feito 117 

primeiramente um estudo de impacto financeiro (a contratação de uma equipe completa gira em 118 

torno R$ 60.000,00/mês), até que o Ministério da Saúde conclua o credenciamento, quando então 119 

financiará uma parte dos custos, mas até lá o município tem que custear; mas já quer submeter a 120 

proposta à aprovação da plenária, para a convocação dos candidatos aprovados no concurso 121 

público. Dependendo do impacto financeiro poderá ser chamada a equipe na sua totalidade, ou 122 

parcial, somente o médico e enfermagem; mas a despeito disso, quer deixar consignadas em ata, as 123 

duas possibilidades, até porque o prédio já está alugado e preparado para abrigar as duas unidades. 124 

Dra Tânia questionou sobre o prédio ser alugado. Sra Cidinha e Dr. Antonio informaram que a 125 

prefeitura não conseguiu adquirir nenhum imóvel devido à falta de documentação dos mesmos para 126 

efetivar a desapropriação. Sugestão aprovada por unanimidade pela plenária; 127 

6- SAMU – Contrato com a Empresa Rizzo Com. e Serviços de Mob. Urbano Ltda – Não 128 

discutido. Dra. Tânia achou melhor o assunto ser discutido em uma reunião somente para isso, e 129 

que gostaria também de falar sobre as ambulâncias. Dr. Antonio sugeriu transferir esse item para 130 

outra data, em uma reunião extraordinária, preferencialmente até o fim de outubro, considerando que 131 

o Coordenador do SAMU não pode comparecer à reunião, e nem outro representante da 132 

administração que pudesse dar maiores esclarecimentos; sugestão acatada pela plenária; 133 

7- Conselho Curador (eleição de novo membro) – Dr. Antonio informou que a Sra. Maria Evelina 134 

Pereira Faria pediu seu afastamento do Conselho Curador, por motivos de saúde, e falou sobre a 135 

necessidade de indicar outro membro do segmento usuários para substituí-la. Sr. Gilbertinho se 136 

candidatou a vaga. Aprovado por unanimidade pela plenária; 137 

8- Centro de Zoonoses – pauta requerida por Dra. Ellen (Cia das Patas) – Dr. Antonio explicou, 138 

antes de passar a palavra para a Dra. Ellen e Sra. Cecília, que como haverá uma outra reunião para 139 

tratar do assunto enquanto políticas públicas de saúde, hoje deverá ser apresentadas e discutidas 140 

propostas. Dra Ellen abre o assunto sobre a causa animal, afirmando que a causa não é tão 141 

complexa quanto se imagina, mas passa a palavra para a Sra. Cecília. Esta última fez uma 142 

explanação sobre as ações da entidade que representa – a CIA das Patas – desde a sua fundação 143 

há mais de 10 anos, que acredita muito na educação como a proposta mais efetiva para solucionar 144 

os problemas referente à causa animal. Afirma que não precisamos criar nada novo, há muitos 145 

projetos disponíveis, só precisamos adequá-los a realidade do nosso município; levar as propostas 146 

para as escolas. Fala da seriedade da causa, e que inicialmente esse projeto não gera custos; 147 

podemos iniciar nas USF’s. Dr. Antonio falou que a Fundação já se propôs a ajudar, considerando 148 

que os animais de estimação estão integrados às famílias. Sra. Cecília ressaltou o problema da 149 

Cinomose que tem alta contaminação entre os animais, mas que a vacina não é obrigatória no 150 

serviço público por que o problema não atinge o ser humano. Explicou a problemática do convênio 151 

de castração com o governo do estado; a verba do convênio foi enviada para a Secretaria de Meio-152 

Ambiente porque na esfera estadual é esta secretaria que tratada da causa animal, no entanto a 153 
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verba permaneceu intocada durante dois meses antes do município se atentar ao problema, e teve 154 

como mais um complicador o fato do Jurídico da prefeitura ter alterado uma cláusula do convênio 155 

após ele ser assinado, o que culminou no seu cancelamento. Colocou que a questão da castração 156 

não resolve todos os problemas, e uma campanha é mais complicada do que se imagina, demanda 157 

vários profissionais. Sra Dinalva quer saber qual a demanda para o COMUS. Sra Cecília disse que 158 

o COMUS precisa ter uma visão geral desta causa para a saúde pública, cidadania; Dr. Antonio 159 

pontua que precisamos chegar a um consenso que ajude o CCZ a melhorar, que será discutida uma 160 

política pública integrada, com a participação de todos os segmentos. Dra Ellen disse que a 161 

castração é uma questão pontual, que deveria acontecer pelo menos duas vezes ao ano (este ano 162 

ainda não houve nenhuma). Dr. Antonio fala sobre a complexidade do assunto; os profissionais de 163 

saúde são formados para tratar do ser humano, foram condicionados a tirar da frente qualquer vetor 164 

que possa afetar a saúde humana. Alertou que as medidas de Saúde Pública não podem ferir a 165 

legislação ambiental, e que os animais precisam ser preservados pela sociedade. O grande desafio 166 

da Política Pública é integrar a proteção à saúde às necessidades ambientais. Nunca se pensou em 167 

resolver o problema; já o profissional do meio-ambiente tem uma visão mais ampla, completa. Sra. 168 

Dircéia fala sobre o trabalho da SOMAR relativo às castrações, a doação que recebem 169 

exclusivamente para esse trabalho e o comprometimento de vários profissionais. Sra Cecília ressalta 170 

a necessidade de se fazer um simpósio, e de promover um Censo de imediato, do envolvimento da 171 

sociedade com os recursos que já dispomos, e a inclusão de profissionais que já estão envolvidos 172 

com esta proposta. Reconheceu também que diante da relevância de serviços como a Hemodiálise, 173 

a causa animal ficará em segundo plano, mas que não deve ser posta de lado. Sra Dinalva coloca 174 

como uma proposta concreta a criação de um grupo técnico para tratar do assunto. Dra Ellen fala 175 

sobre o NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família – que seriam implantados em três unidades, e 176 

contempla o veterinário na unidade, devido à importância dos animais domésticos na organização e 177 

saúde da família. No entanto, como as especialidades são trazidas de acordo com o estudo 178 

epidemiológico da região, e nós não tínhamos, perdemos a oportunidade. Sra Cecília pede que seja 179 

criada uma Comissão pra tratar da causa animal. Dr. Antonio sugeriu um Grupo Técnico de 180 

Trabalho, pois caso não haja paridade, o trabalho não ficará comprometido. Alguns conselheiros se 181 

candidataram a participar do grupo – Débora Puertas, Betão, Ciça e Ellen - e outros nomes foram 182 

sugeridos – Dircéia, Dinalva, Márcia, Wânia e Milene. Sugestão aprovada por unanimidade pela 183 

plenária. 184 

Dra. Tânia pediu para não nos esquecermos de trazer para uma próxima reunião, a discussão sobre 185 

o Regimento Interno da COFIN e do COMUS. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata 186 

que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por        Tereza Carmela 187 

Galdino da Costa e presidida pelo   Dr. Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva.   188 

Sebastião, 11 de outubro de 2016. 189 
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