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ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO.  2 

Data: 11 de setembro de 2018. Início às 15 horas e 15 minutos em 2ª chamada e término às 16 horas 3 

e 25 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata da 239ª – (Ducentésima Trigésima Nona) 5 

Reunião Ordinária realizada no dia 14/08/18, que foi aprovada por unanimidade.  6 

B) Expediente: Ofícios Expedidos: Of. 132/18 – a SESAU-ADM – solicitação de aquisição de pastas 7 

catálogo para uso do COMUS; Of 133/18 – a SESAU – referente solicitação de calendário de reuniões da 8 

comissão de acompanhamento do contrato firmado entre FSPSS e PMSS; Of. 134/18 – a Promotoria da 9 

Justiça – referente solicitações efetuadas pela COFIN, por meio do ofício 095/18 – COMUS, Of. 135/18 – 10 

ao HCSS – Intervenção – PC referente ao 2º QD-18, Of. 136/18 – a SESAU referente atualização sobre o 11 

acompanhamento de Saúde dos acometidos pelo vazamento dos derivados de petróleo , no caso Itatinga, 12 

Of. 137/18 – a SESAU – informa que a reunião 149ª Extraord do COMUS foi adiada, Of. 138/2018 – ao 13 

HCSS – resposta ao of. 104/18. Ofícios Recebidos: Of. 592/2018 – SESAU-GS – Solicitação de reunião 14 

extraordinária para apresentação do Plano Municipal de Saúde – 2018-2021 e Programação Anual de 15 

Saúde – 2018 e 2019, Of. 1410/2018 – Gabinete do Prefeito – envio das minutas de decreto COMUS, Of. 16 

608/2018 SESAU-GS – resposta ao ofício 133/18 – COMUS sobre solicitação de calendário de reuniões da 17 

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão da FSPSS, Of. 104/2018 – Intervenção – 18 

prorrogação de prazo. Decretos COMUS: Decreto 7276/2018 – referente a composição do COMUS, 19 

Decreto 7278/2018 – 1ª Alteração do COMUS – composição 2018/2019, Decreto 7278/2018 – 2ª Alteração 20 

do COMUS – composição 2018/2019. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 21 

17/08/2018;  Datada de 27/08/2018, Datada de 05/09/2018. E-mail Recebido: 16ª Conferência Nacional de 22 

Saúde, 12º Abrascão, Informações atualizadas Itatinga. 23 

ORDEM DO DIA: 24 

1. Esclarecimentos sobre o caso Itatinga; 25 

2. Apresentação do Decreto 9.463/2018 - Convocação para a 16ª Conferência 26 

Nacional de Saúde; 27 

3. Formação da Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal; 28 

4. Fila de espera para Fisioterapia; 29 

5. Informes sobre a formação dos CGU's; 30 

1. Esclarecimentos sobre o caso Itatinga:  31 

Iniciando a ordem do dia, a Senhora Presidente colocou em votação a pauta elaborada pela 32 

Secretaria Executiva, com os seguites temas citados acima. Colocada em votação, a pauta foi 33 

aprovada por unanimidade.  34 

1. Esclarecimentos sobre o caso Itatinga:   35 

Iniciando as discussões do primeiro item da pauta, a Senhora Presidente passou a palavra ao 36 

Senhor Secretário de Saúde, o qual solicitou que o Servidor Maurilio fosse autorizado a dar os 37 

devidos esclarecimentos, pois é quem cuida da questão dentro da Secretaria. Colocada em 38 

votação, por unanimidade foi permitida a participação do Servidor Maurilio. Dada a palavra 39 

ao Senhor Maurilio, Servidor lotado na Secretaria Muncipal da Saúde, pelo mesmo fo dito que a 40 

Divisão de Vigilância Epidemiológica vem acompanhando o Caso Itatinga desde 2006, tendo 41 

desenvolvido diversas ações em parceria com a Petrobrás, Ministério Público e CETESB, que faz 42 

o gerencimanento técnico. Em duas avaliações feitas pela Secretaria, não foram encontrados 43 

riscos á saúde, esclarecendo que a CETESB analisou relatos da população e fez monitoramento, 44 

constatando que não há anormalidades. No entanto, em razão do incômodo noticiado pela 45 

população da área, foram iniciadas análises a fim de detectar onde estão e quem seriam o 46 

doentes, além de ser feito estudo epidemiológico para avaliar a causalidade. Dada a palavra á 47 

Conselheira Dirceia, pela mesma foi perguntado se houve contaminação do lençol freático. Em 48 

resposta, o Senhor Maurilio disse que a CETESB não constatou contaminação, mas apontou 49 

risco. Em novo questionamento, a Conselheira Dirceia perguntou sobre a tenda que é colocada 50 

no local e se há algum tratamento para o ar que fida dentro da mesma. Em resposta, o Senhor 51 

Maurilio reiterou que as ações estão em andamento e que as tendas contam com filtros de ar 52 
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para evitar que eventuais resíduos sejam lançados no ar. Dada a palavra ao conselheiro Edson, 53 

pelo mesmo foi elogiado o trabalho desenvolvido pela CETESB e ressaltada a dificuldade de 54 

análise do incômodos em estudo pela falta de parâmetros mundiais. Dada a palavra para o 55 

Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi perguntado se os estudos para identificar quem são e 56 

onde estão os doentes iniciaram. Em resposta, o Senhor Maurilio informou que os estudos 57 

começaram, tendo sido feitas análises pela USP, cujo custeio tem sido feito pela Petrobrás, 58 

acrescentadno que não há métodos de estudos, o que dificulta os trabalhos, e que a população 59 

muitas vezes não acredita nos estudos e não comparece aos examos designados. Dada a palavra 60 

ao Conselheiro Douglas, pelo mesmo foi perguntado sobre como andam os exames feitos para 61 

se veriricar se o hidrocarboneto encontrado tem relação com o acidente ambiental. Em resposta, o 62 

Senhor Maurilio informou que, a pedido do Minsitério Público, a situação foi remediada com 63 

obras, por causa da demora. Em seguida, não havendo mais questionamentos, o Senhor 64 

Maurilio agradeceu a oportunidade, ficou à disposição e encerrou suua participação. Ato 65 

contínuo, a Senhora Presidente agradeceu pela explicação e passou ao próximo item da pauta. 66 

3-Formação da Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal Sra. Isabel 67 

efetuou a leitura do Decreto 9.463/2018, que dispõe sobre a Convocação para a 16.ª Conferência 68 

Nacional da Saúde. Não havendo manifestações, o assunto foi encerrado. Em seguida, a Senhora 69 

Presidente passou para o próximo item da pauta, sugerindo que os trabalhos para a Conferência 70 

Municipal fossem iniciados, em razão do período de temporada de verão, acrescentado que 71 

consultou o Conselho Estadual e que lhe foi informado que os trabalhos poderiam começar. Em 72 

seguida sugeriu a formação da Comissão Organizadora o que foi acatado por todoso os 73 

presentes. Para compor a Comissão Organizadora foram escolhidos por consenso os 74 

Conselheiros Bruno, Claudia, Isabel e Roberto, com apoio da Servidora Renata, que atua no 75 

Núcluo de Educação Permanente da Prefeitura, encerrando-se as discussões.  76 

4- Fila de espera para Fisioterapia: Iniciada a discussão do quarto item da pauta, foi dada a 77 

palavra ao Conselheiro Carlos Roberto, que informou que a Prefeitura está ampliando o 78 

atendimento em todo o Município e que está havendo reforma na UBS Josiane para melhor 79 

atender os usuários. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo, pelo mesmo foi dito que as 80 

reformas feitas na UBS da Topolância irão ampliar o espaço da fisioterapia e a fila de atendimento 81 

vai diminuir. Dada a palavra para a Conselheira Diceia, pela mesma foi lembrado do caso o 82 

paciente Natanael, de Maresias, que a família não o levou para sua sessões de fisioterapia, o que 83 

prejudicou seu tratamento e a perda da vaga, solicitando nova vaga. Dada a palavra para o 84 

Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi perguntado quando será feito concurso para preencher as 85 

vagas de fisioterapeuta. Em resposa, o Conselheiro Carlos Eduardo respondeu que o último 86 

concurso expirou e que estão fazendo estudos para a realização de novo concurso no ano de 87 

2019. Dada a palavra para a Conselheira Dirceia, pela mesma foi dito que muitos funcionários 88 

depois que entram no serviço público não querem mais trabalhar e que isso precisa ser 89 

combatido. Dada a palavra para o Conselheiro Roberto, pelo mesmo foi dito que, em visita à 90 

UBS da Topolândia, foi constatada uma fila de 2 anos para início da fisioterapia e que haviam 91 

reclamações de constantes furadas de fila para atender interesses de pessoas ligadas à 92 

Administração. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo, pelo mesmo foi dito que está 93 

sendo ampliado o espaço de atendimento, mas ainda não há prazo para término das obras, e que 94 

não há pedido ou autorização para que a fila de fisioterapia seja furada. Dada a palavra ao 95 

Conselheiro Edson, pelo mesmo foi dito que se houver vontade o problema será resolvido, tendo 96 

sugerido que o atendimento seja efetuado em horários ainda não atendidos, como a noite, por 97 

exemplo. Dada a palavra ao Conselheiro Carlos Eduardo, pelo mesmo foi esclarecido que não 98 

há espaço para que seja atendida a sugestão mas, assim, que terminar a obra de ampliação a 99 

ampliação do horário de atendimento poderá ser estudada. Dada a palavra para a Conselheira 100 

Ana Cristina, pela mesma foi dito que não há autorização para que a fila de atendimento da 101 

fisioterapia seja furada e que a mesma combate eventuais tentativas quando tem notícia. Dada a 102 

palavra para o Conselheiro Douglas, pelo mesmo foi dito que furar fila é uma questão cultural e 103 
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sempre irá ocorrer, sugerindo que seja feito um convênio com outras entidades para que seja 104 

resolvido o problema do atendimento da ficioterapia. Dada a palavra para a Conselheira Ana 105 

Cristina, pela mesma foi dito que não há como celebrar convênio pois todos os fisioterapeutas 106 

têm vínculo com a Prefeitura. Dada a palavra para o Conselheiro Edson, pelo mesmo foi dito que 107 

a fisioterapia é de vital importância para a recuperação física dos pacientes, além de afetar as 108 

condições psicológicas, condições trabalhistas, dentre outras. Dada a palavra ao Conselheiro 109 

Bruno, pelo mesmo foi dito que o critério para atendimento das pessoas que está na fila é a 110 

necessidade apresentada após cirurgia, ressaltando que ainda não há espaço para ampliar o 111 

atendimento. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo mesmo foi reiterada a importância da 112 

fisiterapia na recuperação do paciente, voltando a sugerir que o atendimento seja ampliado para o 113 

período noturno. Não havendo mais manifestação, a Senhora Presidente encerrou as discussões.  114 

5- Informes sobre a formação dos CGU's: Em seguida, passando ao quinto item da pauta, a 115 

Senhora Presidente solicitou que as discussões sobre o tema fossem adiadas em razão do não 116 

comparecimento do Conselheiro Henrique, que é quem faria a explanação, no que foi atendida 117 

pelos presentes. A seguir, dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo mesmo perguntado se 118 

alguém tinha notícias acerca da contratação de enfermeiros para o Hospital. Em resposta, a 119 

Conselheira Viviane informou que o processo de seleção estava em andamento. Dada a palavra 120 

ao Conselheiro Edson, pelo mesmo foi solicitado que as informações sobre o processo de 121 

seleção fosse trazida para conhecimento do Conselho, para que os Conselheiros possam prestar 122 

contas a suas entidades. Dada a palavra ao Conselheiro Alfredo, pelo mesmo foi ressaltada a 123 

importância do funcionamento do Núcleo de Educação Permanente do Hospital, no que foi 124 

seguido pelo Conselheiro Edson. Dada a palavra à Conselheira Dirceia, pela mesma foi dito que 125 

é importante a melhora na qualidade das escolas que formam profissionais da saúde. Ato 126 

contínuo, a Senhora Presidente infrmou que precisou dos serviços do Setor de Pronto 127 

Atendimento do Hospital no que foi muito bem atendida pelo funcionário Sergio, tecendo elogios 128 

aos serviços prestados pelo mesmo. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo mesmo foi dito 129 

que cabe a todos estimular os profissionais da saúde. Dada a palavra à Conselheira Dirceia, pela 130 

mesma foi dito que poderia ser criada uma forma de homenagear os profissionais da saúde. Dada 131 

a palavras `a Conselheira Isilda, pela mesma foi sugerido que a homenagem seja prestada pela 132 

entidade para a qual o funcionário presta serviços. Dada a palavra ao Conselheiro Edson, pelo 133 

mesmo foi dito que, para que sejam feitas homenagens, há necessidades da criação de critérios. 134 

Não havendo mais inscritos para fazer o uso da palavras, a Senhora Presidente informou que no 135 

próximo dia vinte e cinco será realizada reunião extraordinária para prestação de contas, 136 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 137 

presente ata que após aprovação, será assinada pelos presentes. Ata elaborada por Roberto 138 

Lopes Salomão Magiolino e presidida por Isabel Cristina do Nascimento Oliveira.   139 

Sebastião, 11 de setembro de 2018.  140 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES.  141 

Carlos Roberto Pinto  Ana Cristina Rocha Soares  

Bruno César Silva Santos  Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  

Carlos Eduardo Craveiro  Alfredo Simões Reis Santos  

Viviane Aparecida de Sousa Marcelo  Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Edson Cardin Nogueira  Isilda Aparecida de Rezende Giudice  

Dirceia Arruda de Oliveira  Roberto Lopes Salomão Magiolino  

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira  Douglas Alberto Braga  

Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 142 
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