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ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 13 de novembro de 2018. Início às 15 horas e 39 minutos em 2ª chamada e término 3 

às 17 horas e 05 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura da ata da 241ª – (Ducentésima quadragésima 5 

primeira) Reunião Ordinária realizada no dia 09/10/18 e 149ª (Centésima Quadragésima 6 

Nona) Reunião Extraordinária realizada no dia 25/09/18, ambas aprovadas por 7 

unanimidade.  8 

B) Expediente: Ofícios Expedidos:  9 

Ofícios Expedidos: Of. 174/18 – SESAU-ADM – solicitação de lanche para as Pré-conferências de Saúde; 10 

Of. 175/18 – SESAU – ref. Denúncia Deficiente Visual; Of. 176/18 – SESAU/ADM – pedido de material e 11 

toner; Of. 177/18 – COMUS a SESAU -  envio da minuta de decreto alteração na composição do COMUS, 12 

Of. 178/18 – a FSPSS – denúncia da munícipe Marina Castelani; Of. 179/18 – SESAU – Baixa 13 

patrimônio CPU/impressora; Of. 180/18 – SEDUC – número de alunos por escola; Of. 181/18 – SEMAM – 14 

Cessão Observatório Ambiental. Ofícios Recebidos: Of. 741/18 – SESAU-GS – em resposta ao ofício 15 

171/18 – COMUS sobre agendamentos de sala para reuniões extraordinárias; Of. 12/2018 – Conselho 16 

Municipal do Idoso – pleiteando vaga no Comus; Tribunal de Justiça - Denúncia Deficiente Visual; Of. 17 

729/18 – SESAU-GS – Enc. Of. 532/18 FSPSS ref. ressalvas; Of. 759/18 – SESAU-GS – ref. Subst. 18 

Secretário e Conselheiro; Of. 12/2018 – ASSAE – Inclusão de Marcia em substituição a Bianca, Of. 784/18 19 

– resposta referente processo 4936/2008; Of. 785/18 – resposta referente processo 4935/18; Of. 795/18 – 20 

resposta ao ofício 140/2018 – COMUS sobre Prestação de Conta. Resoluções do COMUS: nº 33/18 - 21 

Altera Formação COFIN; nº34/18 - Formação comissão de Revisão do Regimento Interno do COMUS, 22 

datado de 09/01/2018. Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: 3 remessas datadas de 23 

11/10/18; Datada de 22/10/18; Datada de 29/10/18. E-mail Recebido: E-mail Petrobrás sobre situação 24 

Itatinga; Apresentação Estatuto Fundação, Informações atualizadas sobre ações no Itatinga. 25 

ORDEM DO DIA:  26 

1- Eleição de vice presidente na Secretaria Executiva do COMUS (Substituição de Carlos 27 

Roberto Pinto); 28 

2- Eleição de um membro segmento Governo para compor a Comissão de Implantação dos 29 

Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S (Substituição de Henrique) e um membro do 30 

segmento usuários;  31 

3- Eleição de um membro segmento Usuários para compor o Conselho Programa Bolsa 32 

Família (substituição de Antonio Tenório);  33 

4- Eleição de dois membros segmento Usuários para compor o Conselho Curador;  34 

5- Denúncia da Usuária Marina Castelani – Atendimento 004/2018 – Tribunal de Justiça de 35 

São Sebastião – datada de 04/10/18 - Solicitação de direito voz; 36 

6- Situação do CADI – Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem; 37 

7- Apresentação Estatuto Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS; 38 

8- Plano Municipal de Contingência de Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika Vírus) – 39 

2019/2020 -  “item de pauta antecipado”;  40 

9- Prêmio Estadual e Nacional de Saúde Bucal  - “item e pauta antecipado”; 41 

10- Assuntos Gerais: 10.1- Atualizações das Pré – Conferências de Saúde de São 42 

Sebastião;10.2- Material Gráfico utilizado nas Pré Conferências (Filipetas); 10.3- Comissão 43 

de Finanças – COFIN, 10.4- Periodo de Temporada, 10.5- Assuntos Relacionados Às 44 

Reuniões do COMUS. 45 

Iniciando a ordem do dia, o Senhor Magiolino, 1º Secretário COMUS, colocou em discussão e 46 

votação a pauta da presente reunião; por unanimidade, a pauta foi aprovada. Antes de iniciar a 47 

discussão dos temas pautados, foi solicitado a inversão de pauta, antecipando o 9º item de 48 

pauta, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, colocou em votação a solicitação do direito 49 

de voz à reunião em tela efetuada pela usuária Marina Castelani. Sra. Ana Cristina, Secretária 50 

de Saúde Adjunta, foi contrária a concessão do direito de fala da referida usuária, considerando 51 

que já existe processo judicial aberto e que já havia solicitado ao COMUS que este item fosse 52 

retirado da pauta. Explicou que a manifestação da usuária poderá desencadear 53 
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encaminhamentos do COMUS paralelos aos encaminhamentos de cunho judicial. Sra. Dirceia 54 

manifestou parecer favorável a manifestação da usuária, disse que em respeito a sua presença 55 

o COMUS deve ouvi-la. Por último, salientou que a decisão de falar é da usuária. Em seguida, 56 

Sr. Magiolino colocou em votação da plenária a concessão do direito de voz, sendo aprovada 57 

pela plenária por maioria de votos. Logo depois, passou a ordem do dia. 58 

1- Prêmio Estadual e Nacional de Saúde Bucal: Sr. Antonio Carlos Nisoli, representante do 59 

Departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde, agradeceu a compreensão pela inversão 60 

do item de pauta, antecipando sua apresentação. Em seguida, manifestou uma imensa alegria 61 

por estar participando da reunião em pauta, considerando o longo tempo que dedicou junto ao 62 

COMUS. Informou que veio representar o Dr. Daniel Capitani, diretor do referido Departamento, 63 

que está impossibilitado de comparecer em decorrência de questões de saúde familiar. Informou 64 

que o município de São Sebastião concorreu ao Prêmio Estadual e Nacional de Saúde Bucal, na 65 

categoria de 51 a 300 mil habitantes e venceu todos os critérios exigidos, alcançando o 1º lugar 66 

no Estado de São Paulo. Com relação a etapa nacional, o município de São Sebastião seguiu os 67 

mesmos critérios utilizados na etapa anterior, concorrendo na categoria 51 a 300 mil habitantes, 68 

sendo premiado a nível Nacional. Explicou que esta como porta voz do Dr. Daniel Capitani para 69 

agradecer ao Conselho de Saúde toda confiança depositada na odontologia do município, pois 70 

tudo é realizado com êxito porque teve o Conselho como parceiro, uma vez que todos os 71 

projetos são alinhados com o Plano Municipal de Saúde, Programações Anuais, com 72 

participação, acompanhamento e fiscalização do COMUS. Salientou que o Prêmio não é mérito 73 

somente de quem o gerencia, disse que ele é fruto do esforço de todos os funcionários e 74 

comunidade que adere aos programas oferecidos. Solicitou a consignação em ata da Resolução 75 

CFO nº 191/2018, objetivando a consulta por parte dos conselheiros e membros presentes sobre 76 

quais foram os critérios preenchidos pelo município de São Sebastião para aquisição do referido 77 

prêmio. A título de conhecimento, informou que é considerado o trabalho da Odonto junto ao 78 

COMUS, contabilizando o número de apresentações e pautas solicitadas e discutidas. 79 

Concluindo agradeceu e disse que o Departamento está muito feliz e pretendem melhorar cada 80 

vez mais para os próximos anos. Sr. Magiolino fez a propositura a plenária para que o COMUS 81 

emita um ofício ao Departamento parabenizando pelo Prêmio recebido, sugestão acatada por 82 

unanimidade. Sr. Antonio, em nome de toda equipe, agradeceu a iniciativa e considerou que 83 

esse será considerado o 3º prêmio, pois se trata do reconhecimento público do Conselho 84 

Municipal. 85 

2- Eleição de vice presidente na Secretaria Executiva do COMUS (Substituição de Carlos 86 

Roberto Pinto): Sr. Magiolino falou da necessidade de substituição do Sr. Carlos Roberto e que 87 

os membros interessados terão que representar o segmento Governo. Em seguida, constatou 88 

que houve uma única manifestação, a Sra. Ana Cristina Rocha Soares, sendo aprovada pela 89 

plenária por unanimidade.  90 

3- Eleição de um membro segmento Governo para compor a Comissão de Implantação dos 91 

Conselhos Gestores de Unidades – CGU’S (Substituição no segmento Governo e 92 

Usuários): Sr. Magiolino informou que que esta Comissão necessitará da eleição de dois 93 

membros, um em substituição ao Senhor Henrique – segmento Governo e outro em substituição 94 

ao Senhor Daniel Galani – segmento Usuários. Manifestou interesse espontâneo para representar 95 

o segmento Governo o Conselheiro Bruno. Com relação ao segmento Usuários, Sra. Tereza, 96 

Administrativo do COMUS informou que a Conselheira Marcia está ausente na presente reunião, 97 

porém deixou consigando o interesse em participar da referida comissão. Considerando a 98 

ausência da Conselheira Marcia, Sr. Magiolino colocou para a votação da plenária o 99 

empossamento para a referida vaga, sendo aprovada pela plenária por unanimidade os 100 

conselheiros referenciados acima. 101 

4-   Eleição de um membro segmento Usuários para compor o Conselho Programa Bolsa 102 

Família (substituição segmento Usuários): Sr. Magiolino informou que esta Comissão 103 

necessitará da eleição de um membro do segmento Usuários substituição ao Conselheiro Antonio 104 
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Tenório. Sra. Tereza, Administrativo do COMUS, informou que a Conselheira Marcia também 105 

deixou consigando o interesse em participar desta comissão. Sr. Magiolino colocou para a 106 

votação da plenária o empossamento para a referida vaga, considerando a ausência da referida 107 

Conselheira a reunião em pauta, sendo aprovado pela plenária por unanimidade.  108 

5- Eleição de dois membros segmento Usuários para compor o Conselho Curador: Sr. 109 

Magiolino informou que existe duas vagas para compor o Conselho Curador em substituição 110 

aos Conselheiros Daniel Galani e Antonio Tenório. Candidatando-se o conselheiro Moises 111 

Figueiredo em substituição ao Daniel Galani, sendo aprovado pela plenária por unanimidade. Sr. 112 

Magiolino sugeriu que a eleição da segunda vaga fique para a próxima reunião ordinária, 113 

considerando que não houve interesse dos membros presentes.  114 

Sr. Magiolino constatou a necessidade de alterar a apresentação de outro item de pauta, 115 

antecipando o item de pauta que damanda votação, o item “8”. 116 

6- Plano Municipal de Contingência de Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika Vírus) – 117 

2019/2020: Sr. Maurílio, Chefe da Vigilância Epidemiológica, informou que o referido plano foi 118 

elaborado para os anos de 2019 e 2020. Deu início a apresentação discorrendo sobre o número 119 

de casos positivos de Dengue, por bairro, em São Sebastião, no ano de 2018, somando um total 120 

de 32 casos confirmados por laboratório. Na sequência apresentou um quadro demonstrando o 121 

coeficiente da dengue de 2001 a 2018, por casos/número de habitantes. Informou que a última 122 

epidemia de dengue foi registrada em 2015, com coeficiente de 608 casos por 10 mil habitantes, 123 

abrangendo quase toda população. Explicou que este soro (tipo 1) ficou circulando porém a 124 

população já estava imune. Já para o ano de 2019 informou que existe uma previsão de epidemia 125 

para o Município de São Sebasitão do soro tipo 2, pois este vírus já está circulando no Município 126 

do Guarujá e São José do Rio Preto. Na sequência discorreu sobre o índice de infestação 127 

larvária, dividindo o Município em 5 (cinco) áreas, contemplando a Costa Sul, Costa Norte e 128 

região Central. Explicou que apesar do maior número de casos ter sido registrado na Costa Sul, a 129 

maior infestação está registrada no Centro. Informou que a divisão por bairro possibilita o estudo 130 

por área de risco e infestação, bem como situação de alerta. Informou que a Costa Sul está em 131 

situação de alerta e quase todo o Município está em situação de risco. Informou que estão 132 

trabalhando os pontos positivos para dengue de maneira mais efetiva, com visitas caso a caso e 133 

eliminação de criadouros. Com relação ao Plano de Contingência, elaboraram a estratégia de 134 

realização do teste rápido (NS1) nas unidades de saúde, em todos os PSF, Pronto Socorro de 135 

Boiuçucanga e Unidade de Pronto Atendimento - UPA e também em Unidades de Saúde que 136 

trabalham depois das 17 horas. Explicou que o referido Plano é muito extenso e tem muita coisa 137 

para ser dita, porém, concluindo disse que o Município está reunindo ações efetivas no controle 138 

da possível epidemia, objetivando bloquear a vinda da doença com atendimentos oportunos, 139 

evitando assim possíveis óbitos.  Sra. Dirceia perguntou sobre a situação atual da Febre 140 

Amarela. Sr. Maurílio informou que a Febre Amarela está com cobertura de quase 96% da 141 

população vacinada e o maior problema está concentado nas pessoas que vem passar férias no 142 

Município. Informou que estiveram reunidos com  o Conselho de Turísmo – CONTUR e 143 

disponibilizaram arte especifica para ser enviada por e-mail aos hóspedes dos imóveis comerciais 144 

(Hotel e pousadas), objetivando a divulgação sobre ações preventivas de combate a Febre 145 

Amarela, considerando que esta já se tornou endêmica nos Municípios do Estado de São Paulo. 146 

Dr. Edson perguntou se haverá contratação de pessoal para trabalhar no combate de endemias. 147 

Sr. Maurílio informou que o Departamento de Vigilância já manifestou a necessidade aos 148 

gestores para abertura de concurso. Sr. Maurílio informou que com a vinda do biólogo, 149 

concursado, para o Departamento de Vigilância em Saúde facilitou muito a implantação do 150 

mapeamento das áreas de risco. Sra. Dirceia perguntou se existe a possibilidade de trabalho 151 

conjunto com a Unidade de Saúde. Sr. Maurílio respondeu que já efetuam essa parceria com os 152 

Agentes Comunitários e que já existe um planejamento para treinamento dessa categoria. 153 

Salientou que os pontos destacados, no mapa apresentado, na cor vermelha demonstram casos 154 

positivos de infestação. Em seguida citou detalhadamente quais os bairros mais acometidos. Com 155 
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relação as marinas, disse que houve uma melhora de conscientização, mas ainda permanecem 156 

os problemas com algumas delas. Citou que a Colonia dos pescadores (bairro de São Francisco) 157 

sempre apresenta necessidades de orientações. Explicou que a população está imune ao tipo 1, 158 

porém ao tipo 2 não, salientou que a luta com o vetor é muito desleal, pois agrega questões 159 

ambientais somadas, a suscetibilidade da população e presença em massa do vetor. Por isso, 160 

argumentou que a população precisa mudar de postura e colaborar no combate às arboviroses, 161 

adotando as ações preventivas de combate aos vetores, trabalhando com o Município de forma 162 

integrada com a Estratégia Saúde da Família (ESF) de acordo com o Projeto de integração entre 163 

a Vigilância em Saúde e Atenção Básica para as ações compartilhadas de controle de vetores 164 

transmissores de Arboviroses. Sra. Fernanda, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, 165 

respondendo ao questionamento do Dr. Edson com relação aos imóveis de temporada, explicou 166 

que o bloqueio está sendo realizado independente do querer da população e que mesmo os 167 

casos isolados que provocam obstrução de trabalho, também são administrados da melhor forma 168 

e com pareceres jurídicos. Salientou que nem sempre piscina com água de cor esverdeada 169 

apresenta sinais de infestação. Informou que este estudo é atual, inédito no município e acabou 170 

de ser concluído. Sr. Maurílio salientou que em alguns casos necessitam do parecer judicial para 171 

poder adentrar o imóvel e também inquerir o custo financeiro ao proprietário. Sra. Dirceia 172 

questionou sobre as valas sujas. Sr. Maurílio explicou que água suja e parada não é preferência 173 

para esses vetores e sim habitat para os simulídeos e que para estes também efetuaram o 174 

mesmo estudo de mapeamento e estão aplicando os larvicidas. Com relação ao inseticida 175 

informou que o Estado não fornece mais e custa muito caro. Agradeceu e encerrou a 176 

presentação. Sr. Magiolino submeteu o Plano de Contingência para Arboviroeses 2019/2020 em 177 

votação, sendo aprovado por unanimidade pela Plenária.  178 

7- Denúncia da Usuária Marina Castelani – Atendimento 004/2018 – Tribunal de Justiça de 179 

São Sebastião – datada de 04/10/18 - Solicitação de direito voz: Sr. Magiolino informou a 180 

plenária que a usuária Marina Castelani solicitou o direito de voz e em seguida deu boas vindas à 181 

munícipe e a convidou para fazer uso dos seus direitos. Sra. Tereza, COMUS, informou que a 182 

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS emitiu uma resposta que está anexa a 183 

referida denúncia. A seguir, com a palavra Sra. Marina Castelani que informou que participou 184 

ontem de uma conciliação com a Enfermeira Margarete em representação ao Secretário da 185 

Saúde, Senhor Wilmar do Prado. Informou que houve um acordo, na qual a Prefeitura de São 186 

Sebastião estaria efetuando algumas ações com relação a suas idas para o Estado de São Paulo. 187 

A respeito do problema de assédio e relatado com o motorista da Saúde e constrangimento 188 

ocorrido na Unidade de Saúde, informou que a Secretaria de Saúde fará a substituição do 189 

referido profissional e fará as apurações pertinentes. Por último, agradeceu a oportunidade de 190 

participação da reunião em pauta e disse que disponibilizará ao COMUS cópia do acordo firmado 191 

com a Secretaria de Saúde. Dr. Edson agradeceu a participação da usuária Marina e 192 

argumentou que essa postura deveria ser adotada pelos usuários. Sra. Dirceia ratificou sua fala 193 

anterior com realção ao direito de voz que todos poderão ter quando solcitiado. Sr. Magiolino 194 

perguntou a Sra. Marina se houve apuração da Prefeitura Municipal sobre a eventual conduta 195 

adotada pelo referido funcionário. Sra. Marina informou que, segundo informação fornecida pela 196 

Enfermeira Margarete a Prefeitura faria as apurações necessárias e a princípio evitaria o 197 

acompanhamento dos profissionais citados no ocorrido e que também estariam assistindo-a com 198 

relação às suas necessidades especiais. Informou que o delegado orientou para que fosse feito 199 

um Boletim de Ocorrência, porém ainda não teve condições psicológicas para tal. Informou que 200 

teve apoio do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Unidade do 201 

Poder Judiciário de São Paulo especializada em atendimento ao público para a solução 202 

consensual de conflitos e orientação nas matérias relativas à cidadania. Disse que com esse 203 

apoio realizou os encaminhamentos junto aos órgãos da Prefeitura e que neste momento 204 

aguardará o acordo pactuado com a SESAU. Sr. Magiolino propôs a Sra. Marina que o assunto 205 

fique em suspenso até que o COMUS tenha um retorno do referido acordo e posteriores 206 
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providências propostas pela SESAU.  Sra. Marina concordou com a propositura.  207 

8- Situação do CADI – Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem - solicitação 208 

Conselheiro Daniel e Márcia: Sra. Cláudia Prudente informou que atualmente o CADI está 209 

fornecendo serviços de imagem para o Município e que durante este fornecimento foram 210 

registradas algumas intercorrências, sendo estas: “terceirização do serviço (encaminhamentos 211 

confirmados pela própria ECORAD), demora na emissão do laudo (ocasionando atraso nas 212 

consultas)  e cobranças dos pacientes do serviço conveniado (valor de R$ 60,00), bem como 213 

dificuldade para agendamento dos exames e morosidade no atendimento. Disse que foi enviado 214 

um ofício para a Secretaria de Saúde e aguardam retorno, que segundo a Sra. Ana Cristina já 215 

estão providenciando a regularização da situação em pauta. Sra. Dirceia informou que duas 216 

pacientes a procuraram em sua casa e reclamaram da demora para atendimento por telefone, 217 

bem como resultado de exame sem a presença de laudo. Dr. Edson fez um breve resumo sobre 218 

a necessidade e urgência de laudo de exames de RX. Retomando o discurso, Sra. Dirceia 219 

informou que existe a falta de responsabilidade de reposição de equipamentos nas Unidades de 220 

Saúde, disse que na unidade de saúde do Cascalho o aparelho de eletrocardiograma está 221 

quebrado há 20 dias, deixando os médicos sem respaldo. Sr. Magiolino sugeriu aguardar o 222 

retorno dos ofícios encaminhados até a próxima plenária. Sugestão aprovada pela plenária. Sr. 223 

Edson Cardin considerou que como prestador de serviço de imagem não poderia deixar de 224 

lembrar que durante o último quadrimestre que prestou serviço para o Município teve somente 4 225 

(quatro) reclamações, em aproximadamente 20 mil exames realizados e que as reclamações 226 

não ocorreram pela qualidade do exame e sim por falta de médicos.  227 

9-  Apresentação Estatuto Fundação de Saúde Pública de São Sebastião – FSPSS: Sra. 228 

Giuliana informou que disponibilizou o Estatuto para apreciação do COMUS para possíveis 229 

esclarecimentos. Explicou que não demandará votação, somente o registro de que a minuta foi 230 

encaminhada com antecedência para os Conselheiros e que passou pela apreciação em 231 

Plenária do COMUS. Sr. Magiolino perguntou a plenária se havia alguma observação sendo 232 

constatado que não houve manifestação contrária. 233 

10- Assuntos Gerais:  234 

10.1-  Atualizações das Pré – Conferências de Saúde de São Sebastião: Sra. Giuliana 235 

informou que já foram realizadas três Pré Conferências, objetivando colher as propostas da 236 

população para melhoria nos serviços de saúde do Município. Como tema central o estado 237 

disponibilizou o seguinte: “Democracia e Saúde”, sendo trabalhado três eixos temáticos: Saúde 238 

como Direito, Consolidação dos Princípios do Sistema Único de Saúde – SUS e Financiamento 239 

do Sistema Único de Saúde - SUS. As próximas Pré conferências serão realizadas na Costa 240 

Norte, Centro e Topolândia. Explicou que durante as reuniões, acolhem as reclamações, 241 

sugestões da população presente e as transformam em propostas de saúde. Em seguida, falou 242 

do sucesso da Pré Conferência em Barra do Una, com execelente participação da comunidade. 243 

Informou que a Conferência de Saúde será realizada nos dias 21 e 22 de março de 2019 e que 244 

as Pré conferências atuam como etapas preparatórias para a Conferência Municipal e Etapa 245 

Estadual. Sra. Jacqueline Marinho, Chefe do Fundo Municipal de Saúde, solicitou o apoio dos  246 

conselheiros para conscientização dos munícipes para participação das Pré Conferências, pois 247 

esse evento visa principalmente a participação popular na construção das Politicas Públicas de 248 

Saúde. Salientou que essas propostas farão parte do Plano Plurianual e Plano Municipal de 249 

Saúde.  Solicitou o apoio e participação do COMUS para as próximas Pré Conferências a serem 250 

realizadas conforme programação já citada pela Sra. Giuliana.  Sra. Dirceia sugeriu participação 251 

plena dos funcionários das unidades de saúde. Sra. Giuliana considerou que a Fundação 252 

incentiva a participação dos funcionários das unidades de saúde. Sra. Jacqueline explicou que 253 

a participação dos funcionários técnicos da Secretaria de Saúde é mediante um trabalho 254 

voluntário, já a participação dos funcionários que trabalham na ponta, não pode ser obrigada, ela 255 

deve acontecer de forma espontânea por meio da conscientização, pois o horário do evento 256 

acontece fora do expediente de trabalho.   257 
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10.2- Material Gráfico utilizado nas Pré Conferências (Filipetas): Sra. Cláudia, conselheira 258 

perguntou a Sra. Jacqueline Marinho sobre o porquê do corte na confecção das filipetas de 259 

divulgação das Pré Conferências. Sra. Jacqueline explicou que não foi um corte, informou que 260 

em dezembro encerra-se a contabilidade, sendo que foi concedido a Secretaria de Saúde o 261 

prazo até 07 de novembro para realização de solicitação de qualquer material. Disse que não 262 

acompanhou a referida solicitação do COMUs, porém, mesmo não sendo responsável pelo setor 263 

competente, comprometeu-se a verificar junto ao setor de Administração, com diretor Rafael 264 

para saber quais as possibilidades para atendimento da referida solicitação. Sra. Dirceia 265 

manifestou descontentamento com a postura da Secretaria de Saúde com relação a falta de 266 

planejamento, pois este evento já era de conhecimento anterior. Sr. Magiolino aproveitou o 267 

momento e reforçou a data da próxima Conferência a ser realizada na Escola Cynthia Cliquet, 268 

Enseada, dia 27/11/18, às 19 horas e as demais serão realizadas no bairro da Topolândia e 269 

Centro. Sra. Dirceia perguntou se poderia apresentar propostas que chegaram em suas mãos 270 

depois da realização da Pré Conferência em Maresias. Sra. Jacqueline Marinho orientou que 271 

as levasse para ser apresentadas no dia da Conferência em Março/19.  272 

10.3- Comissão de Finanças – COFIN: Sr. Magiolino sugeriu que os Conselheiros apoiem a 273 

Comissão de Finanças pois eles estão muito atarefados. Sra. Tereza, administrativo do COMUS,  274 

comentou o fato da COFIN não estar se reunindo.  275 

10.4- Periodo de Temporada: Sra. Dirceia informou que até o presente momento não observou 276 

nenhuma movimentação por parte da SESAU/FSPSS com relação às ações voltadas para o 277 

atendimento de saúde durante a temporada. Explicou que além do excedente populacional, 278 

neste período, também acontecem vários acidentes, seja de bicicleta, moto ou carro. Sra. 279 

Giuliana solicitou que o Conselho emita um oficio a Fundação de Saúde sobre a solicitação da 280 

Sra. Dirceia. Sra. Jacqueline informou que a Secretaria de Saúde tem se reunido para elaborar 281 

as ações necessárias para implantar neste período.   282 

10.5- Assuntos Relacionados Às Reuniões do COMUS: Sra. Cláudia informou que os 283 

Conselheiros na última reunião do COMUS não respeitaram a conclusão dos trabalhos durante a 284 

reunião, retiraram-se antes do término ser oficializado pela presidente da mesa diretora. 285 

Salientou que esta postura prejudica o desenvolvimento do COMUS, visto que poderá necessitar 286 

de quórum para uma eventual votação.  287 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 288 

presentes. Ata elaborada por Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida por Roberto Lopes 289 

Salomão Magiolino.   290 

Sebastião, 13 de novembro de 2018.  291 
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