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ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 12 de junho de 2018. Início às 15 horas e 25 minutos em 2ª chamada e término às 17 3 

horas e 20  minutos. 4 

A) Leitura e aprovação da seguinte ata: 236ª – (Ducentésima Trigésima Sexta) Reunião 5 

Ordinária realizada no dia 08/05/8 e 147ª (Centésima Quadragésima Sétima) Reunião 6 

Extraordinária realizada no dia 10/05/18 e 148ª (Centésima Quadragésima Oitava) 7 

Extraordinária realizada no dia 29/05/18, todas aprovadas por unanimidade.  8 

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

Ofícios Expedidos: Of. 074/18 – a SESAU sobre a resposta enviada pela Dra. Luciana (HCSS) 10 

protocolada na OUVIDORIA, Of. 075/18 – a SESAU – solicitação de relatórios mensais da 11 

OUVIDORIA para o COMUS, Of. 076/18 – a SESAU – sobre ofício 261/2018, Of. 077/18 – ao 12 

SINDIPETRO – sobre concessão do espaço para realização de reunião do COMUS, Of. 078/18 – 13 

enviado a SESAU sobre autorização para visitação do COMUS às unidades de saúde, Of. 079/18 – a 14 

FSPSS – indicação de membros para o Conselho Curador, Of. 080/17- ao SINDPETRO referente 15 

agendamento de sala para reunião do COMUS, Of. 081/18 – ao Corpo Clínico HCSS – sobre 16 

ausência às reuniões do COMUS, Of. 082/18 – a SESAU – referente pedido de material de escritório, 17 

Of. 083/18 – a SESAU referente PC – HCSS (ata 402ª COFIN), Of. 084/18 – a SESAU referente PC 18 

SESAU (ata 387[ COFIN), Of. 085/18 – a SEDES ref. Conselho Bolsa Família, Of. 086/18 – a SESAU 19 

ref. Parecer 3º Quad./17, Of. 087/18 – a FSPSS ref. Com. Convênio, Of. 088/18 – HCSS ref. Com. 20 

Convênio, Of. 089/18 ao HCSS ref. Parecer 3º Quad./17, Of. 090/18 a SESAU ref. Parecer 1º 21 

Quad./18, Of. 091/18 À SESAU em resposta ao Of. 339/18 Sesau-GS, Of. 092/18 À Sesau agenda 22 

visita UPA e HCSS, Of. 093/18 ao Gabinete encaminha PC 3º Quad.17. Ofícios Recebidos: Of. 23 

302/2018 – SESAU-GS – agendamento da Apresentação da Prestação de Contas do 1º 24 

Quadrimestre/18, Documento da OAB, datado de 14/05/18 referente documentos solicitados ao 25 

HCSS, Carta de desligamento do Conselheiro Clausius do Conselho Fiscal (membro titular); Of. 26 

328/18 – SESAU_GS – em resposta ao ofício 070/18 – COMUS sobre PC (FSPSS), Of. 332/18 – 27 

SESAU-GS – em resposta ao ofício 075/18 – COMUS sobre Solicitação de dados compilados da 28 

OUVIDORIA, Of. 333/18 – SESAU – GS – em resposta ao ofício 067/18 – COMUS sobre o caso 29 

Itatinga; Documento emitido pelo Conselheiro Magiolino a COFIN, datado de 14/05/2018, Of. 339/18- 30 

SESAU-GS-em resposta ao Ofício 082/18- Comus referente pedido de material, Of. 31 

0206/2018/SEDES – em reposta ao Ofício 085/18 – Comus sobre calendário reuniões bolsa família, 32 

Of. 20/18-SESAU-SPPI – referente convite para cerimônia de Abertura da 2ª Semana do Bebê e do 33 

Brincar, Of. 353/18 – SESAU-GS – em resposta aos ofícios 49, 50 e 51/18 – COMUS PC SESAU e 34 

HCSS, Of. Circular 033/18 – SESAU-GS -  envio de portaria 754/2018 – substituição de membros, 35 

datada de 18/05/18, Of. 362/18 – SESAU-GS em resposta ao ofício 069/18 – COMUS referente 36 

questionamentos da Comissão de Denúncias, Of. 363/2018 – SESAU-GS em resposta a Ofício 37 

084/18, Of. 40/18 – Intervenção – em resposta ao Ofício 088/18 – Comus sobre calendário reuniões 38 

Comissão Convênio, Of. Circular 047/18 Sepedi – II Encontro de Combate à Violência contra a 39 

Pessoa Idosa, Of. 381/18- SESAU-GS habilitação da UPA e alteração de recebimento de custeio, Of. 40 

383/18- SESAU-GS solicita item de pauta sobre a habilitação da UPA e alteração de recebimento de 41 

custeio, Of. 387/18 – SESAU-GS responde ao Ofício 74/18 Comus. Guias de Remessa: Datada de 42 

17/05/18 – Processos (61853/17, 6223/17 e 6225/17), Datada de 18/05/18 (PC da FSPSS – 43 

competência abril/18); Datada de 18/05/18 (HCSS) e Datada de 22/05/18 – Processos Licitatórios 44 

e homologados – 2018 Nº 61 944 – Volume I ao IX, datada de 24/05/18 – envio de processo 45 

60.373/2018. Resoluções do COMUS: nº 018/18 - formação da Comissão de Acompanhamento de 46 

Denúncias,  019/18 - indicação de dois Conselheiros Suplentes do Segmento Usuários para compor o 47 

Conselho Curador da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, 020/18 - indicação de dois 48 

Conselheiros, sendo um Titular e um Suplente para compor a Comissão de Acompanhamento e 49 

Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre o Município por intermédio da Secretaria de Saúde e a 50 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, 021/18 - Criação de um Grupo de Trabalho para 51 
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Visitação nas Unidades de Saúde do Município de São Sebastião, 022/18 – aprovação do Relatório 52 

Anual de Gestão – RAG 2017. E-mail Recebido: enviado pela engenheira Carla Gamboa sobre o 53 

caso Itatinga – Área contaminada, E-mail enviado pelo Dr. Edson representante da AMESSI; E-54 

mail enviado pelo Sr. Bruno César-SESAU sobre o envio da Prestação de Contas do 1º Qd-2018, 55 

E-mail enviado pelo Conselheiro Daniel Galani referente seu posicionamento sobre a Prestação de 56 

Contas referente ao 1º QD-2018. 57 

Em seguida, a Sra. Presidente colocou em votação a pauta da Ordem do Dia, que foi aprovada 58 

por unanimidade, com os seguintes assuntos: 59 

ORDEM DO DIA: 60 

1 – Apresentação das Atividades da Entidade Amor Exigente;   61 

2 – Apresentação das atividades dos Conselheiros que representam o COMUS junto ao 62 

Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião;  63 

3 – Apresentação das atividades desenvolvidas pela Comissão de Denúncias;  64 

4 – Problemas constatados nas instalações físicas do Setor de Ouvidoria da Secretaria da 65 

Saúde;  66 

5 – Reunião de capacitação a ser realizada no dia 10/07/2018 pelo Coordenador do CEFOR- 67 

Centro Formador de Pessoal para a Saúde – Ricardo Chaves de Carvalho;  68 

6 – Calendário de visitas às Unidades de Saúde, sendo que a primeira ocorrerá no próximo 69 

dia 29/06/2018 no Hospital das Clínicas, UPA e Pronto Socorro Municipal;  70 

7 – Escolha de um novo representante do Segmento Usuários e um do segmento 71 

Trabalhadores da Saúde junto à  COFIN;  72 

8- Habilitação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Alteração para recebimento do 73 

custeio – Opção V (Portaria de Consolidação nº 06 de 28/09/2017);  74 

9– Assuntos gerais: 9.1- Solicitação Conselheiro Clausius para se desligar do Conselho 75 

Fiscal, ou tornar-se suplente. 76 

1 – Apresentação das Atividades da Entidade Amor Exigente - Cumprindo a Ordem do Dia, a 77 

Senhora Presidente deu início ao Primeiro item da pauta. Para tanto, apresentou o Senhor Ivaldo, 78 

Coordenador da Entidade Amor-Exigente, para que fosse feita explanação acerca das atividades 79 

desenvolvidas pela mesma. Dada a palavras ao Senhor Ivaldo, o mesmo agradeceu o convite e 80 

fez a saudação das reuniões da Entidade, pedindo que todos participassem e desse a resposta 81 

“cada dia melhor”. Assim, fez a saudação “Boa tarde! Como vai você? E todos responderam 82 

“Cada vez melhor”. Em seguida, explicou que o amor-Exigente é um programa que visa dar uma 83 

melhor qualidade de vida, proteção social e fortalecimento familiar, dizendo que trabalham com as 84 

pessoas uma mudança de comportamento. O programa é destinado a pais, orientadores, 85 

educadores e famílias e busca a prevenção de problemas e recuperação da qualidade de vida, 86 

tentando corrigir o que não está bem. Para isso, uma das técnicas utilizada é pedir que os 87 

participantes façam um inventário de seus maus comportamentos e comecem a mudar cada um 88 

deles. Frisou que o Grupo não muda a vida das pessoas, mas influencia para que a pessoa possa 89 

promover a mudança de comportamento. Para isso, os Grupos de Apoio trabalham soluções para 90 

reestruturação e reeducação dos filhos, prevenção contra as drogas ou comportamentos 91 

inaceitáveis. Disse também que a identidade dos frequentadores é mantida em sigilo. 92 

Historicamente, o programa surgiu nos anos setenta, nos Estados Unidos da América, criado por 93 

um casal de psicólogos, que criaram dez princícipios. Alguns anos depois, Padre Haroldo trouxe 94 

para o Brasil. Em 1984, D. Maria Silvia Mendes, após um trágico acidente com seu filho, que foi 95 

atropelado por um motociclista que dirigia sob o efeito de drogas, passou a trabalhar com o 96 

programa, dando o nome atual, Amor-Exigente, e criou mais dois princípios: Disciplina e Amor. 97 

Em 1997, o Amor-Exigente foi fundado em São Sebastião. No litoral norte de São Paulo frisou que 98 

o grupo existe na Cidade vizinha de Caraguatatuba, mas não existe em Ubatuba e Ilhabela. O 99 

Amor-Exigente está presente em vinte e quatro Estados da Federação, contando com novecentos 100 

grupos, com sessenta e cindo regionais e setecentos grupos experimentais, atendenco 101 

semanalmente cerca de cem mil pessoas. No exterior, também está em funcionamento em países 102 
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como Peru, Uruguai, Argentina, Japão e Israel. A medotologia é composta por doze princípios 103 

fundamentais: raízes culturais, pais também são gente, recursos limitados, pais e filhos não são 104 

iguais, culpa, comportamento, tomada de atitude, crise, grupo de apoio, cooperação, disciplina e 105 

amor. Há também livros que norteiam os trabalhos. Em São Sebastião existem três grupos, 106 

chamados de Grupos de Famílias na Sobriedade: Sede do Amor-Exigente, localizada na Rua 107 

Ipiranga, 153, Centro, com reuniões às segundas-feiras às vinte horas; CRAS –Boissucanga, 108 

localizado na Rua Sargento Felisbino da Silva, 200, com reuniões às terças-feiras às dezenove 109 

horas;Instituto Verdescola, localizado na Vila Sahy, com reuniões às terças-feiras às dezoito horas 110 

e trinta minutos. Percebendo que os pais que frequentavam as reuniões levavam seus filhos, 111 

crianças e adolescentes, foram criados mais três grupos, que seguem o calendários escolar, 112 

denominados Grupos Famílias na Prevenção, que criaram ciclos, que duram um semestre e cada 113 

ciclo é composto por quinze encontros, estando já no décimo oitavo semestre: EMEI Algodão 114 

doce, localizado na Alameda Santana, 370, Pontal da Cruz, com reuniões às quartas-feiras, às 115 

vinte horas; EE Dulce C. Tavares, localizada na Avenida Doutor Francisco Loup, 1140, Maresias, 116 

com reuniões às segundas-feiras às dezenove horas; Igreja Adventistas do Sétimo Dia, localizada 117 

na Rua Mansueto Pierotti, 669, vila Amélia, com reuniões às quintas-feitas, às dezenove horas. 118 

Em razão da participação de crianças, criaram o Amor-Exigentinho e ressaltaram que em 119 

Boissucanga existe um grupo de adolescentes. Dada a palavra para a Conselheira Dirceia, pela 120 

mesma foi salientada a situação preocupante com drogas nos bairros da Costa Sul, 121 

especialmente no seu bairro, Maresias. O Senhor Ivaldo ressaltou que um dos grupos atua na 122 

Escola Dulce Cesar, no referido bairro. O ouvinte, Senhor Jeferson, perguntou qual a idade das 123 

crianças e qual o tempo de duração das reuniões, tendo o Senhor Ivaldo respondido que até 124 

doze anos e que as reuniões duram cerca de duas horas. O Conselheiro Henrique perguntou 125 

como o interessado por participar e o Senhor Ivaldo respondeu que basta comparecer a uma 126 

reunião. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo mesmo foi salientada a importância do 127 

trabalho e que era visível e importante a satisfação com que o Senhor Ivaldo tratava o programa, 128 

ressaltando que esta satisfação deve ser a melhor recompensa. O Senhor Ivaldo contou duas 129 

situações. A primeira, uma Senhora casada que morava no imóvel da sogra, sendo que seu 130 

marido era dependente químico, o que acabava por contaminar toda a família. A senhora vivia 131 

deprimida, não tinha trabalho e não tinha forças para, sozinha, mudar de vida mas, ao começar a 132 

participar da reuniões passou a ver saídas e acabou por se recuperar da situação e sempre 133 

mantém contato com o Grupo. A segunda retrata a história de um homem que era viciado em 134 

álcool, passava por muitos problemas familiares e, após começar a frequentar as reuniões 135 

começou a mudar de comportamento e está há cerca de quatro meses sem beber qualquer tipo 136 

de bebida alcoólica. Finalizou dizendo de sua satisfação e felicidade em trabalhar nestes e em 137 

outros casos. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, o mesmo parabenizou o Senhor Ivaldo pelo 138 

trabalho realizado, dizendo que era visível a felicidade descrita pelo mesmo. Por fim, o Senhor 139 

Ivaldo agradeceu a oportunidade, falou sobre a existência do Conselho Municipal Anti Drogas – 140 

COMAD – convidando todos para participarem do referido Conselho e das reuniões do Amor-141 

Exigente. Em seguida, a Senhora Presidente agradeceu ao Senhor Ivaldo, ressaltando a 142 

importância dos trabalhos, passando para o próximo item da pauta. Inicialmente, o Conselheiro 143 

Carlos Roberto solicitou que os Conselheiros, quando forem atuar, que informem a qual 144 

segmento pertencem. 145 

2 – Apresentação das atividades dos Conselheiros que representam o COMUS junto ao 146 

Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião - Dada a palavra ao 147 

Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi dito que ele e o Conselheiro Cláusius, que representam o 148 

COMUS junto ao Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, e que nas 149 

reuniões de abril e maio ambos participaram e verificaram algumas situações. A primeira, que não 150 

eram publicados os Atos da Fundação no mural de publicações, o que foi corrigido, passando os 151 

atos a serem publicados no referido local. A segunda situação, é que, na reunião de abril deste 152 

ano, foi informado que não havia havia Comissão de Licitação constituída. Na reunião seguinte, 153 
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no mês de maio, foi retificada a informação, para ficar consignado que a Comissão de Licitação foi 154 

formada no mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, mediante portaria. Em razão disso 155 

foram solicitados alguns ofícios para esclarecimentos, os quais ainda estão pendentes. O terceiro 156 

ponto foi a falta de controle de ponto biométrico, o que foi verificado na reunião de abril. Para a 157 

reunião seguinte, no mês de maio, os representantes da Fundação apresentaram documento de 158 

solicitação de instalação do ponto biométrico para o Município. O quarto ponto verificado diz 159 

respeito à solicitação de cópia do contrato feito com a empresa GOVBR, o que foi atendido no 160 

mês de junho do corrento ano. O quinto ponto foi a constatação da nomeação para cargo em 161 

comissão da Senhora Denise dos Santos Passarelli, sendo informado que a mesma exerce seu 162 

cargo no Hospital e não na Fundação, o que será objeto de discussão na próxima reunião. Por fim 163 

salientou que os pedidos feitos tem sido atendidos sendo que os funcionários da Fundação 164 

demonstram interesse em debater quaisquer questões e estão dispostos a consertar eventuais 165 

irregularidades. Finalizou lembrando aos Conselheiros que toda a documentação e prestação de 166 

contas está disponível na secretaria do Conselho e pediu aos Conselheiros que os consultem 167 

quando puderem. Dada a palavra para a Conselheira Dirceia, pela mesma foi solicitada 168 

respostas em relação às ressalvas feitas nas últimas prestações de contas. Em resposta, a 169 

Senhora Presidente informou que o prazo para o Município sanar as ressalvas ainda é de de 170 

trinta dias antes da prestação de contas seguinte, encerrando a discussão e passando para o 171 

próximo item da pauta. 172 

3 – Apresentação das atividades desenvolvidas pela Comissão de Denúncias - Dada a 173 

palavra ao Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi dito que a Comissão de Investigação de 174 

Denuncias se reuniu três vezes. Em relação às denuncias do Conselheiro Daniel e de um Usuário, 175 

deliberaram pelo envio das mesmas para a Secretaria Executiva, pois não guardam relação com a 176 

denuncia feita pelo Senhor Anthero, para que a Secretaria tome as medidas cabíveis. Em relação 177 

às denuncias feitas pelo Senhor Anthero, deliberaram pelo envio de ofícios ao Município e ao 178 

Hospital, para que fosse prestadas informações. Como resposta, foram infomados por ofício do 179 

Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Saúde que, em razão de investigação feita pelo 180 

AUDISUS, não havia necessidade de serem os ofícios respondidos, para que não houvesse duas 181 

investigações sobre o mesmo assunto e que a Comissão poderia acompanhar a investigação do 182 

AUDISUS. Na segunda reunião, com a participação de membros do AUDISUS, pelo mesmo foi 183 

dito que não havia possibilidade de acesso à investigação, pois a mesma é sigilosa. Na terceira 184 

reunião, deliberaram pelo envio de ofício à Presidência do Conselho, solicitando a prorrogação do 185 

prazo de trabalho da Comissão. Finalizou informando que será designada uma nova reunião para 186 

que a Comissão delibere sobre todo o ocorrido. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo 187 

mesmo foi dito que deve-se apurar de quem é a responsabilidade de fiscalizar o que foi 188 

denunciado e que o trabalho da Comissão é de suma importância, pois há necessidade de apurar 189 

os fatos e apontar eventuais responsáveis. Pela Conselheira Dirceia foi dito que há necessidade 190 

de apurar as denuncias e que devem ser apontados os caminhos para tanto. Dada a palavra ao 191 

Conselheiro Henrique,    pelo mesmo foi dito que cada Órgão tem sua finalidade e que o 192 

AUDISUS deve agir como manda a lei, sugerindo que, após as investigações do referido Órgão, a 193 

Comissão analise as conclusões e delibere acerca do tema, encaminhando seu entendimento 194 

para a Plenária do Conselho. Dada a palavra á Conselheira Dirceia, pela mesma foi dito que o 195 

erro médico é muito difícil de ser apontado, pois muitas vezes o erro está na faculdade e nas 196 

condições de trabalho. Pelo Conselheiro Roberto foi lembrado que a denuncia envolve questões 197 

médicas e questões administrativas. Pelo Conselheiro Daniel foi peguntado se é possível pedir 198 

um relatório do que está sendo apurado pelo AUDISUS e se há um prazo para que o referido 199 

Órgão conclua suas investigações. Em resposta, o Conselheiro Henrique disse que não há 200 

prazo para se encerrarem as investigações e que, em razão do sigilo, não é possível o 201 

fornecimento de documentos ou relatórios. Em seguida, não havendo mais inscritos, a Senhora 202 

Presidente encerrou as discussões e passou a próximo item da pauta. 203 

4 – Problemas constatados nas instalações físicas do Setor de Ouvidoria da Secretaria da 204 
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Saúde - Dada a palavra ao Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi dito que visitou as instalações 205 

do Setor de Ouvidoria da Saúde, localizado no prédio da Secretaria de Saúde e constatou, dentre 206 

outras coisas, que não há uma sala para que o Senhor Ouvidor atenda os usuários com discrição 207 

e sigilo e que há falta de funcionários, solicitando providências. Dada a palavra ao Conselheiro 208 

Carlos Roberto, Secretário da Saúde, pelo mesmo foi dito que a Secretaria está sofrendo 209 

processo de reorganização e que as instalações serão arrumadas e funcionários serão 210 

contratados assim que possível. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo mesmo foi dito que 211 

é muito importante que o local seja ordenado, pois denuncias deixam de ser feitas por usuários 212 

em razão da falta de discrição e sigilo no atendimento. Devolvida a palavra ao Conselheiro 213 

Carlos Roberto, pelo mesmo foi dito que a ouvidoria é pouco utilizada, frente ao numero de 214 

queixas que são feitas por caminhos não oficiais, solicitando que todos que puderem divulguem a 215 

existência e os trabalhos da ouvidoria. Em razão da presença do Senhor Ouvidor, que pediu para 216 

se manifestar, em razão do tema e para que a situação fosse mais e melhor exposta para todos a 217 

Senhora Presidente permitiu que o mesmo se manifestasse. Dada a palavra ao Senhor 218 

Jefferson, Ouvidor da Saúde, o mesmo agradeceu o apoio, informou que está idealizando um 219 

projeto de ouvidoria itinerante, que foram colocadas placas nas Unidades de Saúde e adesivos 220 

nos carros que servem a Secretaria da Saúde com o telefone da ouvidoria e estão sendo 221 

providenciadas urnas para serem colocadas nas unidades de saúde do município, pedindo ao 222 

Senhor Secretário que determine que os funcionários públicos sejam orientados a pedir aos 223 

usuários que utilizem mais os serviços da Ouvidoria. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo 224 

mesmo foi dito que a falta de uso muitas vezes é uma questão cultural. Em relação às urnas, 225 

contou que utilizou a estrategia para analisar os serviços em sua empresa e que a mesma foi 226 

positiva e responsável pela melhora dos serviços, salientando que para muitas pessaos reclamar 227 

de algum funcionário é constrangedor e a urna ajuda nisso, acrescentando que muitas vezes o 228 

próprio funcionário que atende é que é alvo da reclamação. Em seguida, o Conselheiro Daniel 229 

exaltou o trabalho do funcionário Carlos Puríssimo perguntando qual o cargo dele, tendo o Senhor 230 

Ouvidor respondido que o mesmo é ouvidor do Hospital das Clínicas. Ainda, Daniel sugeriu a 231 

criação de uma página no Facebook para captar reclamações, mas o Senhor Ouvidor explicou 232 

que isto não é permitido. Por fim, a Conselheira Dirceia sugeriu que a divulgação da ouvidoria 233 

seja feita nas escolas municipais. Tendo se esgotado o assunto, a Senhora Presidente encerrou 234 

as discussões e passou ao próximo item da pauta. 235 

5 – Reunião de capacitação a ser realizada no dia 10/07/2018 pelo Coordenador do CEFOR- 236 

Centro Formador de Pessoal para a Saúde – Ricardo Chaves de Carvalho - a Senhora 237 

Presidente informou que na próxima reunião ordinária, excepcionalmente, que ocorrerá no 238 

próximo dia dez de julho, será das treze às dezessete horas, com pauta única, consistindo em 239 

uma reunião com o Senhor Ricaro Chaves de Carvalho, do CEFOR, que fará uma explanação 240 

sobre as competências do Conselho de Saúde e dos Senhores Conselheiros, pedindo que todos 241 

que tiverem dúvidas deverão encaminhá-las para o e-mail da secretaria do COMUS, que as 242 

encaminhará ao referido Senhor que as responderá na reunião. Por fim, salientou que a reunião 243 

poderá ser aberta a outros interessados na questão e que tenha atribuições semelhantes ao 244 

COMUS, como a Câmara Municipal, encerrando o assunto. 245 

6 – Calendário de visitas às Unidades de Saúde, sendo que a primeira ocorrerá no próximo 246 

dia 29/06/2018 no Hospital das Clínicas, UPA e Pronto Socorro Municipal - Prosseguindo, a 247 

Senhora Presidente passou ao próximo item da pauta, onde informou aos Conselheiros que as 248 

visitas às Unidades de Saúde do município, conforme deliberado na reunião ordinária anterior, 249 

começarão a acontecer a partir do próximo dia vinte e nove de junho, e a partir daí serão em 250 

sextas-feiras alternadas, devendo os interessados comparecerem à sala da secretaria do 251 

COMUS, de onde todos sairão em direção ao Hospital das Clínicas, Pronto Socorro e UPA, 252 

acrescentando que, caso haja alguma modificação os Conselheiros serão avisados. 253 

7 – Escolha de um novo representante do Segmento Usuários e um do segmento 254 

Trabalhadores da Saúde junto à  COFIN - Em seguida, passando ao próximo item da pauta, a 255 
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Senhora Presidente informou que seria necessário fazer a substituição de dois membros da 256 

COFIN, pois dois membros haviam se desligado da Comissão. Aberta a inscrição para eleição, 257 

para representante do segmento de Usuários, candidatou-se somente o Conselheiro Antônio 258 

Tenório, e para a representante do segmento Trabalhadores de Saúde candidatou-se somente o 259 

Conselheiro Edson. Não havendo mais inscritos, passou-se à votação e os mesmos foram eleitos 260 

por unanimidade. Em seguida, foi deliberada a inversão da pauta, para que fossem discutidos 261 

assuntos gerais como o penúltimo item da pauta. 262 

8 – Assuntos gerais: 8.1- Solicitação Conselheiro Clausius para se desligar do Conselho 263 

Fiscal, ou tornar-se suplente - Em prosseguimento, a Senhora Presidente informou que o único 264 

assunto, e que foi colocado em votação, é a inversão da titularidade dos representantes do 265 

COMUS junto ao Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Pública, onde, a pedido do Conselheiro 266 

Clausius, deve ficar como membro titular o Conselheiro Roberto e como membro suplente o 267 

Conselheiro Clausius, o que foi acatado por unanimidade. 268 

9 - Habilitação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Alteração para recebimento do 269 

custeio – Opção V (Portaria de Consolidação nº 06 de 28/09/2017) - Finalmente, passou-se ao 270 

último item da pauta invertida. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Roberto, como Secretário 271 

da Saúde, pelo mesmo foi solicitado à servidora pública Jaqueline que fizesse a leitura do ofício 272 

381/2018/SESAU, encaminhado pelo Senhor Secretário da Saúde à Senhora Presidente do 273 

COMUS, o qual foi  encaminhado para todos os Senhores Conselheiros e, resumidamente, pede 274 

para que o COMUS aprove a habilitação da UPA de São Sebastião como opção de custeio VI 275 

junto ao Ministério da saúde. Encerrada a leitura, passou-se à discussão. Dada a palavra ao 276 

Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi perguntado o porque do assunto, uma vez que a 277 

habilitação da UPA já havia sido deliberado em reunião anterior. Pelo Conselheiro Henrique foi 278 

informado que era apenas uma adequação à nova legislação. Colocado o assunto em votação, 279 

por unanimidade, foi o mesmo aprovado. Em seguida, a Senhora Presidente agradeu a presença 280 

de todos e, às dezessete horas e vinte minutos, encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, 281 

foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por  282 

Roberto Lopes Salomão Magiolino e presidida por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira.      283 

Sebastião, 12 de junho de 2018.  284 
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