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ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 14 de novembro de 2017. Início às 15 horas e 10 minutos e término às 16 horas e 50 3 

minutos.  4 

A) Leitura da ata e aprovação das seguintes atas: 228ª – (Ducentésima Vigésima Oitava) Reunião 5 

Ordinária realizada no dia 12/09/17 e 142ª (Centésima Quadragésima Segunda) Reunião Extraordinária 6 

realizada no dia 26/09/17.  7 

B) Expediente: Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  8 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS E RECEBIDOS NO PERÍODO: Of. 128/17 – a SESAU referente solicitação de 9 

substituição do membro indicado para compor o COMUS (biênio 2018/2019) Sr. Givanildo Ferreira Tavares; Of. 10 

130/17 – COMUS a SESAU referente PC 3º Quadrimestre/2017; Of. 131/17 – COMUS ao Prefeito 11 

encaminhamento fechamento do fechamento Prestação de Contas 2º Quadrimestre/17. Folha de andamento 12 

datada de 16/10/17 – solicitação de carro para conselheiros irem ao TC em São Paulo-SP. Ofícios Recebidos: 13 

Of. 614/17 – SESAU referente resposta ao ofício 054/17 – COMUS; Ofício sem número Laboratório Itapema, 14 

datado de 31/10/17 referente convite para participar do Programa de Avaliação dos recursos credenciados da 15 

UNIMED de São José dos Campos; Ofício 0901/17 – SEDUC convite para participação da V conferência 16 

Municipal de Educação com indicação de dois delegados titulares e seus respectivos suplentes; Ofício 23/17 – 17 

SESAU – VIG em resposta ao ofício 06/17 – COMUS; Memo Circular 15/17 – SESAU – GS capacitação dos 18 

colaboradores (diretores, chefes de divisão e encarregados). Bens doados pela SESAU: 01 gravador de voz – 19 

Sony LCD PX 240 – para elaboração das atas do COMUS (patrimônio 81767/06/11/17). Guia de Remessa: 20 

datada de 06/11/17 (SIOPS 1º ao 4º bimestre de 2017). E-mail Recebido: Dr. Lucas enviou solicitação de 21 

desligamento da COFIN. Resoluções: Nº. 047/17 – Alteração da Lei 1990/2009; Nº. 048/17 – formação 22 

composição da Comissão de Finanças; Nº. 049/17 – formação da Comissão de Acompanhamento do Plano 23 

Municipal de Saúde; Nº. 050/17 – formação da Comissão de formação dos Conselhos Gestores de Unidades de 24 

Saúde; Nº. 051/17 – indicação de membros do COMUS para participar da V Conferência de Educação.  25 

ORDEM DO DIA:  26 

1- Revisão da Lei 1990/2009 – alterada pelas Leis 2403/16 e 2404/16;  27 

2- Devolutiva da Conselheira Maria Cecília referente capacitação no Tribunal de Contas do 28 

Estado; 29 

3- Apresentação dos andamentos do Processo Eleitoral do COMUS;  30 

4- Comissão de Acompanhamento do Plano de Saúde; 31 

5- Comissão de Finanças – COFIN – substituição de membros (segmento Trabalhador  32 

LUCAS);  33 

6- Comissão de Formação dos CGU’S – substituição de membros – (segmento Usuários – 34 

Felipe); 35 

7- Informe comissão Conselhos Gestores de Unidades de Saúde; 36 

8- Assuntos Gerais: 37 

8.1- Sugestão para contratação de profissional para atuar na condução das mídias sociais do 38 

COMUS; 8.2- Indicação de dois membros (titulares e suplentes) para participação da V 39 

Conferência Municipal de Educação – 2017; 8.3- Doação da Secretaria da Saúde – SESAU de 40 

equipamento de voz para COMUS, 8.4- Ofício SOMAR – Sociedade Amigos de Bairro de 41 

Maresias – Elogio ao Hospital de Clínicas de São Sebastião. 42 

Sra. Isabel deu início a reunião dando boas vindas aos presentes e em seguida relembrou aos 43 

conselheiros que os documentos referentes ao expediente se encontram disponíveis na sede do 44 

COMUS para apreciação. Na sequência propôs a plenária iniciar a reunião com o item de pauta 45 

“Revisão da Lei 1990/2009, proposta aprovada pela plenária. Informou que a composição atual do 46 

COMUS compreende 24 membros, sendo 12 representantes do segmento Usuários, 04 47 

representantes do segmento Governo, 02 representantes do segmento Prestadores e 6 48 

representantes do segmento Trabalhadores e que ultimamente o COMUS apresenta um número 49 

acentuado de ausências, principalmente no segmento Usuários. Fato este que vem prejudicando 50 

nos trabalhos desenvolvidos por este Conselho, principalmente no que tange a formação de 51 

comissões interna. Disse que diante do exposto a Secretaria Executiva vem discutindo a hipótese 52 

de diminuir o número de cadeiras da composição geral do COMUS, objetivando manter um 53 
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Conselho mais enxuto e atuante. Informou que o assunto em pauta foi discutido internamente com 54 

a Secretaria Executiva, em plenária ordinária do COMUS anterior e SESAU e que a minuta foi 55 

disponibilizada para apreciação e manifestação dos Conselheiros. Concluindo, apresentou a 56 

proposta de redução, na qual o segmento Usuários passaria de 12 para 10 cadeiras, segmento 57 

Trabalhador de 6 para 5 cadeiras e segmento Governo/Prestador haveria uma redução apenas no 58 

segmento Prestador, na qual passaria de 2 para 1 cadeira, preservando a representatividade do 59 

segmento Governo com o total de 04 cadeiras. Sugestão de alteração aprovada por 60 

unanimidade pela Plenária. Em seguida, Sra. Isabel informou que segundo a Lei vigente no 61 

capítulo III, Da Composição, Organização e Gestão, no seu artigo 3º, inciso I - Dos Órgãos do 62 

Governo traz em sua redação: 04 (quatro) representantes do segmento Governo; §1º - 01 63 

representante da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o Secretário Municipal de Saúde é 64 

membro nato do Conselho, §2º- 1 representante da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião; 65 

§3º- 01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano; §4º- 01 representante da 66 

Secretaria de Educação – SEDUC. Em seguida informou que em reunião com a Secretaria de 67 

Saúde foi discutida a hipótese da despersonalização das Secretarias objetivando a ampliação do 68 

poder de indicação do gestor no segmento Governo. Nesta discussão foi cogitada a sugestão de 69 

manter a Secretaria de Saúde, pois segundo as leis superiores o Secretário da Saúde é membro 70 

nato do Conselho de Saúde, bem como manter a cadeira da Fundação de Saúde Pública de São 71 

Sebastião indicada pelo segmento Prestador de Serviço de Saúde já que houve alteração na 72 

rubrica da Fundação, deixando para indicação do gestor do Município a indicação das três cadeiras 73 

restantes do segmento Governo, excluindo as Secretarias SETRADH e SEDUC. Sra. Isabel 74 

colocou em votação as duas sugestões em votação: 1ª Sugestão: “Não despersonalizar o 75 

segmento Governo, 2ª Sugestão: “Despersonalizar o segmento Governo, excluindo as seguintes 76 

Secretarias: SEDUC E SETRADH, mantendo-se somente a Secretaria da Saúde. Sra. Denise 77 

salientou que as cadeiras pertencem à gestão e argumentou que a representatividade deve ficar 78 

sob responsabilidade do Gestor em decorrência da falta de disponibilidade que algumas secretarias 79 

poderão apresentar. 2ª Sugestão de alteração aprovada por unanimidade pela Plenária. Já no 80 

Segmento dos Trabalhadores do Serviço de Saúde, artigo 3º, inciso III, também houve a sugestão 81 

de redução de cadeiras, passando de 06 (seis) para 05 (cinco) cadeiras, considerando que para 82 

manter a paridade, optou-se pela redução de uma cadeira do segmento Trabalhador, sendo 83 

escolhida para exclusão a entidade “Programas Municipais de Saúde”, considerando que eles são 84 

instrumentos de gestão inclusos na Secretaria de Saúde – SESAU. Sugestão de alteração 85 

aprovada por unanimidade. E por último, informou que no segmento Usuários, artigo 3º, inciso IV, 86 

alínea “a”, também haverá a necessidade de redução, considerando que para manter a paridade, 87 

optou-se pela redução de 02(duas) cadeiras, passando de 12(doze) para 10(dez). Sugestão de 88 

alteração aprovada por unanimidade pela Plenária. No artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, §2º, houve 89 

remanejamento de redação passando para Capítulo III, Artigo 3º, inciso I, alínea “a”, §1º. Sugestão 90 

de alteração aprovada por unanimidade pela Plenária. Ainda no artigo 3º, inciso IV, alínea “a”, 91 

§7º, houve alteração objetivando respeitar o bom senso caso haja necessidade de eleição de 92 

representatividade entre as regiões Costa Norte, Costa Sul e Centro. Sugestão de alteração 93 

aprovada por unanimidade pela Plenária. Sra. Maria Cecília informou que é funcionária pública 94 

e representante da CIA das Patas, segmento Usuários no COMUS e que apesar de acreditar no 95 

trabalho do Conselho a Presidente da entidade a qual representa não acredita na relação de 96 

resolutividade por meio da participação no COMUS e considerando que a sua participação como 97 

funcionária pública e representante do segmento Usuários fere o que preconiza a Lei do COMUS e 98 

Leis maiores que norteiam as ações do COMUS, informou que não participará do processo eleitoral 99 

pela CIA das Patas. Sra. Isabel considerou que as situações de conflitos de participação dos 100 

membros representantes do segmento Usuários, conforme destacou a conselheira Maria Cecília, 101 

serão sanadas para o próximo biênio, considerando que este é o último mês do mandato atual. 102 

Esclareceu que a referida restrição se limita somente no segmento Usuários.  Dando continuidade 103 

apresentou a proposta de inclusão do inciso V, artigo 7º “Os membros do Conselho que em ano 104 
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eleitoral municipal forem participar das eleições, deverão se afastar com 6 (seis) meses de 105 

antecedência para que não prejudiquem os andamentos deste”, tendo como justificativa que no 106 

referido artigo na lei vigente não consta o prazo para afastamento de membro do COMUS durante 107 

processo eleitoral municipal. Já no capítulo VI, artigo 15 - Do Fundo Municipal de Saúde,  foi 108 

proposta a exclusão do capítulo em sua integralidade, tendo como justificativa a criação da lei 109 

2403/2016 que disciplina o Fundo Municipal de Saúde. Sugestão de alteração aprovada por 110 

unanimidade pela Plenária. Sra. Ana Maria, administrativo do COMUS, informou que com a 111 

revogação da lei 1990/2009 talvez haja a necessidade de alteração da Lei 2403/2016, responsável 112 

pelo disciplinamento da funcionalidade do Fundo Municipal de Saúde – FMS. Sra. Denise solicitou 113 

o encaminhamento à SESAU para avaliação e providências. Sra. Isabel sugeriu que a Lei 114 

1990/2009, alterada pela Lei 2404/2016 sejam revogadas, objetivando evitar erros ao consultá-las. 115 

Sugestão acatada por unanimidade pela plenária. Dando continuidade, informou que no 116 

Capítulo VI, Do Processo Eleitoral, Artigo 21, inciso “V” tem a seguinte proposta de alteração: incluir 117 

na redação “Ofício de indicação de membros (titular e suplente)”, considerando que na lei 118 

vigente não consta essa solicitação. Sugestão de alteração aprovada por unanimidade pela 119 

Plenária.  Sra. Maria Cecília perguntou quem são os outros conselheiros que estão na mesma 120 

situação de representatividade do segmento Usuários comprometida conforme a lei 1990/2009 e 121 

Lei 791/95. Sra. Ana Maria informou que o conselheiro Hamilton e Luciari (representantes da 122 

Pastoral da Saúde). Sra. Isabel salientou que somente o segmento Usuários está limitado a 123 

questão do representante não poder ter vinculo com os demais segmentos do COMUS. Concluída 124 

a revisão e dirimidas todas as dúvidas, Sra. Isabel sugeriu que a referida minuta revisada na 125 

reunião em pauta seja encaminhada aos Conselheiros e os questionamentos efetuados referentes 126 

a representatividade do segmento Usuários, sejam esclarecidos encaminhados posteriormente 127 

depois de consultada leis maiores. Sugestão aprovada por unanimidade. Por último, colocou a 128 

nova redação da Lei em votação, aprovada por unanimidade pela plenária. 129 

2- Devolutiva da Conselheira Maria Cecília referente capacitação no Tribunal de Contas do 130 

Estado: Sra. Maria Cecília disse que apresentará a sensação dentro da sua ótica de entendimento 131 

com elação a referida capacitação. Disse que todos foram convidados, porém nem todos 132 

perseveraram na participação e foi sozinha. Em seguida, por conta da impossibilidade financeira 133 

por parte de alguns conselheiros, solicitou revisão da gestão financeira do COMUS. Explicou que a 134 

capacitação teve como foco os Usuários e ficou muito claro que os Conselhos municipais, no 135 

panorama organizacional do município, estão aparelhados com a Secretaria da Saúde, nem abaixo 136 

e nem acima, isto é, devem caminhar em sistema de parceria. Disse que o Conselho deve ser 137 

parceiro da administração na definição dos seus serviços, porém, não deve interferir nos métodos 138 

execução da gestão, até porque os métodos são definidos pelo corpo técnico da Gestão, sendo 139 

este o momento para o crédito de confiança que o Conselho deveria conceder ao gestor. Informou 140 

que o Conselho é um espaço de conflito na qual convivem o corpo técnico e usuários, considerando 141 

a disparidade de conhecimento técnico. Citou o riquíssimo material informativo que o Tribunal de 142 

Contas deixa a disposição dos Conselhos. Em seguida, abordou a questão da utilização das mídias 143 

sociais (site e facebook) como espaço para divulgação dos serviços como sugestão do próprio 144 

Tribunal de Contas. Concluiu que a capacitação também orientou que o Conselho também poderá 145 

participar como protagonista dentro do cenário das políticas públicas de saúde, com planejamento 146 

de ações e fixação de metas de trabalho. Sra. Ana Maria informou que o Estado sempre oferece 147 

capacitações, porém estas chegam ao COMUS com prazo insatisfatório para providenciar 148 

transporte, alimentação e estadia junto à Secretaria da Saúde.  149 

3- Apresentação dos andamentos do Processo Eleitoral do COMUS – biênio 2018/2019: Sra. 150 

Isabel informou que houve o chamamento oficial por meio da divulgação da Prefeitura com término 151 

em 30/10/17 e que as entidades efetuaram suas inscrições de acordo com cada segmento. Em 152 

seguida, discorreu sobre as entidades inscritas e entidades que não efetuaram inscrições. Sendo 153 

estas: Pastoral da Saúde – aguardando a substituição de membros titular e suplente, 154 

considerando que os indicados pertencem ao segmento Usuários e são funcionários do Hospital. 155 
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Irmandade Santa Casa Coração de Jesus não apresentou documentação. Cia das Patas não 156 

apresentou documentação. CGU’S – Conselhos Gestores de Saúde aguardando a formação dos 157 

Conselhos Gestores de Unidades de Saúde que está em andamento. Informou que haverá 158 

processo eleitoral do COMUS – biênio 2018/2019 na ordinária do COMUS, a ser realizada no dia 159 

09 de janeiro de 2017. Por último, salientou que as entidades que não se fizerem presentes no dia 160 

da eleição em janeiro não partipará do processo eleitoral.  161 

4 - Comissão de Acompanhamento do Plano de Saúde: Sra. Isabel informou que existe uma 162 

vaga na referida Comissão no segmento Trabalhador em substituição a Tania Regina Sarak, 163 

candidatando-se a Conselheira Ana Elisa Barbosa Cavichi – segmento Trabalhador, passando a 164 

adotar a seguinte composição: Carlos Alberto de Sant’Anna – segmento Usuários, Douglas 165 

Alberto Braga – segmento Usuários, Ana Elisa Barbosa Cavichi – segmento Trabalhador de 166 

Serviço de Saúde e Alfredo Simões Reis Santos – segmento Governo. Composição aprovada 167 

por unanimidade pela Plenária.  168 

5- Comissão de Finanças – COFIN – substituição de membros (segmento Trabalhador): Sra. 169 

Isabel informou que existe uma vaga na referida Comissão no segmento Trabalhador em 170 

substituição ao Conselheiros Lucas Faria de Souza Campos e uma vaga no segmento Governo em 171 

substituição a Conselheira Giuliana Zen Petisco Del Porto. Candidataram-se os seguintes 172 

Conselheiros: Ana Elisa Barbosa Cavichi – segmento Trabalhador e Kátia Faustino dos Santos 173 

Nogueira – segmento Prestadores de Serviço de Saúde, passando a adotar a seguinte composição: 174 

Maria Aparecida Dias Santos Prado – segmento Usuários, Carlos Alberto de Sant'Anna – 175 

segmento Usuários, Ana Elisa Barbosa Cavichi – segmento Trabalhador e Kátia Faustino dos 176 

Santos Nogueira – segmento Prestador de Serviço de Saúde. Composição aprovada por 177 

unanimidade pela Plenária.  178 

6- Comissão de Formação dos CGU’S – substituição de membros – (segmento Usuários – 179 

Felipe): Sra. Isabel informou que existe uma vaga na referida Comissão no segmento Usuários em 180 

substituição ao Conselheiro Felipe Gimenez Neto, passando a adotar a seguinte composição: 181 

Composição aprovada por unanimidade pela Plenária.  182 

7- Informes comissão Conselhos Gestores de Unidades de Saúde: 183 

8- Assuntos Gerais:  184 

8.1- Sugestão para contratação de profissional para atuar na condução das mídias sociais do 185 

COMUS: Dr. Edson sugeriu que se crie uma página no facebook para contribuir com a divulgação 186 

dos serviços de saúde e ações do Conselho. Sugeriu que quando a verba do COMUS for 187 

gerenciada pelo COMUS, contrate-se uma pessoa para acompanhar os lançamentos nas mídias 188 

sociais. Disse que indicará o Senhor Marcelo para num primeiro momento trabalhar como voluntário 189 

e posteriormente seja contratado.  190 

8.2- Indicação de dois membros (titulares e suplentes) para participação da V Conferência 191 

Municipal de Educação – 2017: Sra. Isabel informou que a Secretaria de Educação solicitou 192 

indicação de dois membros titulares e dois membros suplentes do COMUS para participação como 193 

delegados na V Conferência de Educação como delegados, a ser realizada no dia 11 de dezembro 194 

de 2017, candidatando-se os seguintes conselheiros: Isabel Cristina do Nascimento Oliveira – 195 

titular, Tereza Cristina Feitosa de Souza – suplente,  Ana Elisa Barbosa Cavichi – titular e 196 

Alfredo Simões Reis Santos – suplente. Indicações aprovadas por unanimidade pela plenária.  197 

8.3- Doação da Secretaria da Saúde – SESAU de equipamento de voz para COMUS: Sra. 198 

Isabel informou que a Secretaria da Saúde doou um aparelho de voz da marca Sony para contribuir 199 

com o desenvolvimento das atividades do Conselho e suas Comissões.  200 

8.4- Ofício SOMAR – Sociedade Amigos de Bairro de Maresias – Elogio ao Hospital de 201 

Clínicas de São Sebastião: Sra. Isabel efetuou a leitura do referido ofício na íntegra referente ao 202 

elogio tecido pelo Senhor Valdenesio Araujo de Souza e sua família com relação ao atendimento 203 

oferecido pelo Hospital de Clinicas de São Sebastião a sua mãe Maria Araujo durante o período de 204 

sua internação. O elogio se estendeu a toda equipe de Enfermagem e equipe médica.  205 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 206 

presentes. Ata elaborada por   Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Isabel 207 

Cristina do Nascimento Oliveira.     Sebastião, 14 de novembro de 2017.                                                          208 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  209 

Denise dos Santos Passarelli  Giuliana Zen Petisco Del Porto  

Tereza Cristina Feitosa de Souza  Camila Ribeiro Puerto  

Alfredo Simões Reis Santos  Isilda aparecida de Rezende Giudice  

Ana Elisa Barbosa Cavichi   Edson Cardin Nogueira  

Daniela Santos Medeiros da Silva  Dirceia Arruda de Oliveira  

Maria Cecília Nobre Borges  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Douglas Alberto Braga  Clausius Pestana   

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 210 
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