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ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 08 de maio de 2018. Início às 15 horas e 20 minutos em 2ª chamada e término às 17 3 

horas e 20 minutos. 4 

A) Leitura e aprovação da seguinte ata: 235ª – (Ducentésima Trigésima Quinta) Reunião Ordinária 5 

realizada no dia 10/04/8 e 145ª (Centésima Quadragésima Quinta) Reunião Extraordinária realizada 6 

no dia 17/04/18 146ª (Centésima Quadragésima Sexta) Extraordinária também realizada no dia 7 

17/04/18, todas aprovadas por unanimidade.  8 

B) Expediente: Disponibilizados aos Conselheiros os documentos tramitados no período:  9 
Ofícios Expedidos: Of. 055/18 – enviado para Secretaria Meio Ambiente referente solicitação de atualizações área 10 
contaminada do Itatinga, 056/18 – envaido para Setor Administrativo SESAU referente encaminhamento da Impressora e 11 
CPU do COMUS para conserto, 057/18 – enviado para SEDUC referente agendamento sala de reuniões, 058/18 – enviado a 12 
SESAU referente agendamento de carro para presidente do COMUS, Of. 059/18 – enviado a SESAU referente PC da 13 
FSPSS – 3º QD-17, Of. 060/18 – enviado a SESAU referente solicitação da Comissão de Denúncias do COMUS, Of. 061/18 14 
– enviado a SESAU referente solicitação da Comissão de Denúncias do COMUS, Of. 062/18 – enviado a SESAU referente 15 
PC do HCSS – 3º Qd-17, Of. 063/18 – enviado a SESAU referente solicitação da Comissão de Denúncias, Of. 064/18 – 16 
enviado a SESAU referente solicitação da Comissão de Denúncias, Of. 065/18 – enviado a SESAU referente solicitação da 17 
COFIN referente as contas do HCSS, Of. 066/18 – enviado a SESAU referente solicitação da Comissão de Denúncias, Of. 18 
067/18 – enviado a SESAU referente solicitação de atualização do caso da área contaminada do Itatinga, Of. 068/18 – 19 
enviado a Secretaria de Serviços Públicos solicitando reforma para sala do COMUS, Of. 069/18 – enviado a SESAU 20 
referente solicitações da COFIN – PC – 3º QD-17, Of. 070/18 – a SESAU referente PC da FSPSS (ata 399ª COFIN), Of. 21 
071/18 – a SESAU resposta ao ofício 283/1/ - SESAU, Of. 072/18 – a Câmara Municipal solicitando cópia da publicação da 22 
lei do COMUS em substituição a Lei 1990/2009, 073/18 – a SESAU em reposta ao ofício 289/18 – SESAU-GS. Ofícios 23 
Recebidos: Of. 211/2018 – SESAU - solicita item de pauta para plenária de maio/18; Of. 224/18 – SESAU – em reposta ao 24 
ofício 042/18 – COMUS, Of. 225/18 – SESAU-GS – em reposta ao ofício 044/18 – COMUS, Of. 228-18 – SESAU em 25 
reposta ao ofício 030/218 – COMUS – envio das cópias dos Termos Aditivos 8º e 9º ao Termo Convênio 001/2015; Of. 26 
165/18 – PRE – FSPSS – fornecimento de cópias ao conselheiro Magiolino, Of. 20/18 – SESAU – SPPI – referente convite 27 
para Cerimônia do Comitê Primeiríssima Infância  para o dia 14/05/18, Of. 07/18 – SESAU – em resposta contínua do ofício 28 
06/17 – COMUS, Of. 261/18 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 033/18 – COMUS, Of. 262/18 – SESAU-GS – em 29 
resposta ao ofício 046/18 – COMUS, Of. 263/18 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 036/18 – COMUS, Of. 264/18 – 30 
SESAU-GS – em resposta ao ofício 041/18 – COMUS, Of. 283/18 – SESAU-GS – em resposta aos ofícios; 60,061, 62, 63, 31 
64, 65 e 66/18 – COMUS, Of. 267/18-SESAU-GS – em resposta aos ofícios: 37, 39 e 40/18 – COMUS por meio do ofício 32 
52/2018 – HCSS, Documento sem numeração do HCSS – datado de 10/04/18, assinado pela Dra. Luciana Rocha de Paula 33 
Corrêa, Of. 293/18 – SESAU – GS em resposta ao ofício 053/18 – COMUs referente PC SESAU, Of. 294/18 – SESAU – GS 34 
em resposta ao ofício 058/18 – COMUS referente PC da FSPSS, Of. 295/18 – SESAU – GS em resposta ao ofício 059/18 – 35 
COMUS referente PC da FSPSS, Of. 296/18 – SESAU – GS em resposta ao ofício 025/18 – COMUS referente PC HCSS, 36 
Of. 302/18 – SESAU – GS – solicitação de item de pauta para apresentação da PC do 1º Quadrimestre /18 – das Contas da 37 
SESAU, Of. 062/18 – Controladoria – HCSS em resposta ao ofício 026/18 – COMUS referente pedido de esclarecimentos 38 
sob a empresa Correa& Cecílio Serviços Médicos. Guias de Remessa: Datada de 24/04/18 – Prestação de Contas da 39 
Fundação competência março/18 e datada de 03/05/2018 – referente prestação de contas. Resoluções do COMUS: nº 40 
017/2018 – Referente aprovação da formação da Comissão Temporária para apuração das três denúncias recebidas 41 
pelo COMUS. E-mail Recebido: enviado pela engenheira Carla Gamboa sobre o caso Itatinga – Área contaminada. 42 

Sra. Isabel deu início à reunião discorrendo sobre o expediente, documentos expedidos e 43 

recebidos no período. Informou que os documentos estão disponíveis para consulta dos 44 

conselheiros na sede do COMUS. Em seguida submeteu a proposta de pauta da Secretaria 45 

Executiva para reunião em pauta, sendo aprovada pela plenária e passou para a ordem do dia. 46 

ORDEM DO DIA: 47 

1- Criação da Comissão de Visita às Unidades de Saúde; 48 

2- Indicação 2 (dois) membros do COMUS (Titular e Suplente) para compor a Comissão de 49 

Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre o Município por 50 

intermédio da Secretaria de Saúde e a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião; 51 

3- Indicação de 2 (dois) membros do COMUS (Suplentes) - Segmento Usuários para compor 52 

o Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião;  53 

4- Apresentação dos Trabalhos das Entidades que compõem o COMUS, iniciando pela 54 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; 55 

5- Explanação do Fluxo e Atividades desenvolvidas pela OUVIDORIA da Secretaria de 56 

Saúde – SESAU; 57 

6- Assuntos Gerais.  58 
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Em seguida, passou-se `a discussão do primeiro item da pauta aprovada.  59 

1- Criação da Comissão de Visita às Unidades de Saúde: Inicialmente, a Senhora Presidente 60 

passou a palavra ao Conselheiro Carlos Roberto, que opinou pela não formação de uma 61 

Comissão de Visita ás Unidades de Saúde, argumentando que não devia ser criada mais uma 62 

Comissão uma vez que as Comissões existentes não estariam completas e não estariam 63 

desempenhando seu papel. Ato contínuo, a Senhora Presidente sugeriu então que fosse criado 64 

um grupo de visitas, coordenado pela Secretaria Executiva. Dada a palavra ao Conselheiro 65 

Edson, o mesmo salientou que as Comissões são importantes, mas que há falta de interesse. 66 

Dada a palavra ao Conselheiro Henrique, o mesmo sugeriu que fosse criada uma agenda de 67 

visitas coordenadas, com aviso prévio à Secretaria da Saúde. Dada a palavra à Conselheira 68 

Dirceia, pela mesma foi dito que as visitas não devem ser avisadas previamente para que a 69 

realidade do dia a dia não fosse alterada. Dada a palavra ao Conselheiro Roberto, pelos 70 

mesmos foi sugerida a criação da Comissão, mas com abertura para que todos os Conselheiros 71 

pudessem participar das visitas, e sem prévio aviso. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo 72 

mesmo foi dito que a parte física não necessitaria de fiscalização, mas sim os serviços. Dada a 73 

palavra ao Conselheiro Henrique, foi dito que é possível visitar as Unidades sem prévio aviso, 74 

com exceção às Unidades de Urgência e Emergência. Dada a palavra ao Conselheiro José 75 

Irineu, pelo mesmo foi dito que havia necessidade de visitar a área contaminada pela Petrobras 76 

no Itatinga e a UBS da Topolândia, que já solicitou tais visitas, mas não obteve resposta. A 77 

Senhora Presidente informou que a Petrobras tem encaminhando ofícios atualizando a situação 78 

da área contaminada e que o assunto, provavelmente, será pauta da próxima reunião ordinária, 79 

salientando que, também por estes motivos, seria importante criar a Comissão. Dada a palavra ao 80 

Conselheiro Carlos Roberto, pelo mesmo foi dito que reiterava o pedido de não criar a 81 

Comissão e que havia necessidade de serem completadas as Comissões em andamento. 82 

Encerradas as discussões, a Senhora Presidente colocou em votação as seguintes propostas: 83 

criação de uma Comissão ou de um grupo de Visitas coordenado pela Secretaria Executiva. Por 84 

unanimidade foi criado o Grupo de Visitas coordenado pela Secretaria Executiva. Em 85 

seguida, foi deliberada a periodicidade das visitas. Por maioria, foi deliberado que as visitas serão 86 

a cada quinze dias. Por fim foi deliberado se as visitas seriam previamente avisadas ou não. Por 87 

maioria, foi deliberado que as visitas não serão previamente avisadas, com exceção das visitas 88 

feitas em Unidades de urgência e emergência que deverão ser comunicadas com antecedência. 89 

Em relação á comissões já existentes, ficou deliberado que os Presidentes de cada Comissão 90 

deverão informar até a próxima reunião ordinária o nome do Coordenador Suplente de cada 91 

Comissão. Esgotado o primeiro item da pauta, a Senhora Presidente iniciou as discussões 92 

acerca do segundo item da pauta: 93 

2- Indicação 2 (dois) membros do COMUS (Titular e Suplente) para compor a Comissão de 94 

Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre o Município por 95 

intermédio da Secretaria de Saúde e a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião: 96 

Exposto o tema, apresentaram-se as Conselheira Fernanda e Maria Evelina, que foram eleitas por 97 

unanimidade. Em seguida, passou-se ao terceiro item da pauta:  98 

3- Indicação de 2 (dois) membros do COMUS (Suplentes) - Segmento Usuários para compor 99 

o Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião: Apresentaram-se as 100 

Conselheiras Viviane e Maria Evelina, que foram eleitos por unanimidade. Dada a palavra ao 101 

Conselheiro Edson, o mesmo cumprimentou e agradeceu a presença dos Vereadores 102 

Ernaninho, Neto e Gleivison. Ato contínuo, a Senhora Presidente anunciou que as entidades que 103 

compõe o Conselho seriam convidadas para falar sobre seus trabalhos no Município e que tal 104 

explanação seria iniciada pela OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, sendo este o quarto item 105 

de pauta: 106 

4- Apresentação dos Trabalhos das Entidades que compõem o COMUS, iniciando pela 107 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB: Dada a palavra ao Conselheiro Roberto, que 108 

representa a OAB no Conselho, pelo mesmo foi dito que a OAB é organizada em nível Federal, 109 
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onde é representada pelo Conselho Federal, em nível Estadual, onde é representada pelas 110 

Secionais, e em nível Municipal, onde é representada pelas Subseções. Disse que a Subseção de 111 

São Sebastião a Subseção foi criada a 38 anos, deixando desde então de fazer parte da 112 

Subseção de Caraguatatuba. Acrescentou que há três anos foi criada a subseção de Ilhabela, que 113 

cujos advogados eram inscritos na Subseção de são Sebastião. Em seguida, falou sobre as 114 

prerrogativas do advogado, que questões disciplinares são julgadas pelo Tribunal de Ética e 115 

Disciplina da Entidade. Finalizou falando da atuação da Subseção de São Sebastião através de 116 

suas Comissões Municipais e da participação a Entidade nos Conselhos Municipais. Em seguida, 117 

a Senhora Presidente passou ao próximo quinto item da pauta: 118 

5- Explanação do Fluxo e Atividades desenvolvidas pela OUVIDORIA da Secretaria de 119 

Saúde – SESAU: Oportunidade em que foi dada a palavra ao Senhor Jeferson Klinke, que atua 120 

como Ouvidor do SUS junto à Secretaria Municipal de Saúde. O Senhor Jeferson falou da 121 

importância da Ouvidoria, explanou sobre o recebimento de elogios, reclamações e denuncias. 122 

Ato contínuo, explicou o trâmite dos procedimentos iniciados pela Ouvidoria. Dada a palavra á 123 

Conselheira Dirceia, pela mesma foi dito que já utilizou dos serviços da Ouvidoria, e o elogiou. 124 

Dada a palavra ao Conselheiro Edson, o mesmo perguntou quantos atendimentos são feitos 125 

pela ouvidoria. O Senhor Jeferson respondeu que atendem, em média, 100 por mês. A Senhora 126 

Presidente acrescentou que tais atendimentos vêm demonstrados nos documentos de prestação 127 

de contas. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelos mesmos foi lembrado da necessidade 128 

de se qualificar os profissionais da saúde, informando que dias atrás houve um óbito o Pronto 129 

Atendimento de Boiçucanga, o qual necessitava ser apurado para saber se houve um erro do 130 

profissional no caso, parabenizando o Senhor Jeferson pelo trabalho realizado. Pela Senhora 131 

Presidente foi sugerido que fosse melhorada a condição de trabalho da ouvidoria, notadamente 132 

nas condições físicas de trabalho e atendimento. Dada a palavra ao Senhor Jeferson, o mesmo 133 

agradeceu a oportunidade e solicitou que os Conselheiros divulguem o telefone da Ouvidoria para 134 

que a fiscalização e qualidade dos serviços fosse sempre aperfeiçoada. Ato contínuo, a Senhora 135 

Presidente encerrou a explanação acerca da Ouvidoria e passou ao sexto e último item da pauta: 136 

6- Assuntos Gerais: Inicialmente, dada a palavra ao Conselheiro Carlos Roberto, o mesmo 137 

salientou a importância da Ouvidoria, disse que cursos de aperfeiçoamento já foram feitos, que foi 138 

criado o NEP na Secretaria da Saúde e Hospital e que estava programado um curso de ACLS. Em 139 

seguida, a Senhora Presidente falou sobre sua participação, juntamente com outros servidores da 140 

Secretaria Municipal de Saúde em um curso na cidade de São José dos Campos, o qual visa das 141 

treinamento acerca do funcionamento do SUS para alunos que estejam em cursos de nível superior 142 

na área da saúde, o que os aproxima ainda mais da realidade. Em seguida, o Vereador Ernaninho 143 

pediu a palavra tendo a Senhora Presidente, por questões regimentais, colocado o pedido em 144 

votação, pedido este que foi aprovado por unanimidade. Dada a palavra ao Vereador Ernaninho, o 145 

mesmo informou que ocupa a Presidência da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, dizendo 146 

que é muito procurado por munícipes que trazem denúncias e pedidos de ajuda. Ainda, deixou o 147 

Legislativo à disposição do Conselho e pediu para que Câmara e Conselho de Saúde sejam 148 

parceiros, agradecendo a oportunidade ao final. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a 149 

Senhora Presidente lembrou os Conselheiros da reunião extraordinária que acontecerá no próximo 150 

dia 10/05/2018, às 15 horas, onde será votado o Relatório Anual de Gestão (RAG), dando por 151 

encerrada a reunião às 17 horas e 20 minutos.    152 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 153 

presentes. Ata elaborada por                 Roberto Lopes Salomão Magiolino e presidida por 154 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira.     Sebastião, 08 de maio de 2018.  155 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  156 

Carlos Roberto Pinto  Henrique Simões Rodrigues da Silva  

Bruno César Silva Santos  Fernanda Carolina S. L. Paluri Cunha  

Marcela Prates Santana  Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
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Alfredo Simões Reis Santos  Claudia Prudente de S. Canhadas  

Edson Cardin Nogueira  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Viviane Moura Snodgrass  Dirceia Arruda de Oliveira  

Roberto Lopes Salomão Magiolino  Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  

Maria Evelina Pereira Faria   José Irineu de Souza  

Antonio Tenório dos Santos Filho  ***************************************** ********** 

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 157 
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