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ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 12 de março de 2019. Início às 15 horas e 37 minutos em 2ª chamada e término às 15 3 

horas e 56 minutos. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura das atas da 245ª (Ducentésima Quadragésima Quinta) 5 

Reunião Ordinária realizada no dia 12/02/2019 e 151ª (Centésima Quinquagésima Primeira)  6 

Reunião Extraordinária realizada no dia 26/02/19, e ambas foram aprovadas por unanimidade.  7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  8 

Ofícios Expedidos: Of. 029/19 – a SEMAM – solicitação do Observatório ambiental para 9 

realização de reunião extraordinária do COMUS; Of. 030/19 – SESAU – solicitação de carro para 10 

reunião em Taubaté, Of. 031/19 – FSPSS – Indicação Conselho Curador; Of. 032/19 – FSPSS – 11 

Indicação Conselho Fiscal; Of. 033/19 – a SESAU – Solicitação de compra de água mineral, Of. 12 

034/19 – a Depto ADM – referente solicitação de lanche para as reuniões do Comus. 13 

Ofícios Recebidos: Of. 48/2019/SESAU/DEPLAN – Programa Saúde em Ação no Litoral Norte, 14 

Of. 05/2019 – Comitê de Mortalidade – Calendário Reuniões 2019, Of. 051/2019 – SESAU-GS – 15 

Resposta sobre serviço de Hemodiálise, Of. Circular/2019 – DRS XVII – informação sobre 16 

Conferência Municipal. 17 

Email: Avivamente solicitando vaga no Comus; Conselho Regional de Veterinária solicita inclusão 18 

de proposta na conferência. 19 

Resoluções do COMUS: nº001/19 – Alteração Composição Cofin; nº 002/19 – Alteração 20 

Comissão CGU; 003/19 – Alteração Conselho Curador; 004/19 – Indicação para Conselho Fiscal; 21 

005/19 – Alteração Composição Secretaria Executiva; 006/19 – Aprovação P. C. Parcial Convênio 22 

248/18; 007/19 – Aprovação SISPACTO 2019; 008/19 – Aprovação PAS 2018; 009/19 – 23 

Aprovação PC 3º Quad/2018; 010/19 – Manutenção Ressalvas P.C. 2º Quad/18. 24 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 15/02/19, 19/02/19, 26/02/19 25 

e 07/03/19.  26 

ORDEM DO DIA: 27 

Iniciando a ordem do dia, a Sra Ana, Vice-Presidente do Comus, colocou em discussão a 28 

proposta da pauta elaborada pela Secretaria Executiva para a presente reunião, com os 29 

seguintes assuntos: 1) Eleição de Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva como coordenador da 30 

Conferência, demanda votação; Composição da mesa de abertura (informar) e Eleição da 31 

mesa diretora da Conferência – Mesa de Abertura (solenidade de sexta): Felipe Augusto - 32 

Prefeito, Isabel Cristina do Nascimento Oliveira – presidente do COMUS, Wilmar Ribeiro do Prado 33 

– Secretário de Saúde, Carlos Eduardo Antunes Craveiro – Presidente da Fundação de Saúde de 34 

São Sebastião, Edivaldo Pereira Campos - Presidente da Câmara, Daniel César Augusto – 35 

Administrador do HCSS e Antonio Carlos Pereira Nisoli – Coordenador da Conferência. Mesa 36 

Diretora (Trabalhos de sábado): Isabel Cristina do Nascimento Oliveira – presidente do COMUS, 37 

Antonio Carlos Pereira Nisoli – Coordenador da Conferência, Márcia Guimarães Correa da Silva, 38 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas e Bruno César Silva Santos – Comissão Organizadora. 39 

2) Apresentação do modelo de gestão a ser adotado para Gerenciamento, Operacionalização e 40 

Execução de Ações de Serviços de Saúde no HCSS, na UPA e no PA de Boiçucanga, e de 41 

Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde da Rede Assistencial do Município de 42 

São Sebastião, não demanda anexo, mas demanda votação; 43 

1) a) Eleição de Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva como coordenador da Conferência: 44 

Aprovado por unanimidade. B) Composição da mesa de abertura: Felipe Augusto - Prefeito, 45 

Isabel Cristina do Nascimento Oliveira – presidente do COMUS, Wilmar Ribeiro do Prado – 46 

Secretário de Saúde, Carlos Eduardo Antunes Craveiro – Presidente da Fundação de Saúde de 47 

São Sebastião, Edivaldo Pereira Campos - Presidente da Câmara, Daniel César Augusto – 48 

Administrador do HCSS e Antonio Carlos Pereira Nisoli – Coordenador da Conferência; c) 49 

Eleição da mesa diretora da Conferência: Isabel Cristina do Nascimento Oliveira – presidente 50 

do COMUS, Antonio Carlos Pereira Nisoli – Coordenador da Conferência, Márcia Guimarães 51 
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Correa da Silva, Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas e Bruno César Silva Santos – Comissão 52 

Organizadora: aprovado por unanimidade. 53 

2) Apresentação do modelo de gestão a ser adotado para Gerenciamento, Operacionalização e 54 

Execução de Ações de Serviços de Saúde no HCSS, na UPA e no PA de Boiçucanga, e de 55 

Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde da Rede Assistencial do Município de 56 

São Sebastião: Sra Ana passa a palavra para o Sr. Wilmar, Secretário da Saúde, que principia 57 

relembrando que já falou um pouco sobre esse novo modelo na 243ª Ordinária de 11/12/2018; 58 

afirma que hoje é sabido sobre o processo de intervenção que o Complexo Hospitalar passa, um 59 

processo de intervenção que vem acumulando passivo, e que impede que o município credencie 60 

seus serviços junto ao Ministério da Saúde, junto ao Estado; impede que o Hospital credencie 61 

serviços que temos dentro da instituição que fazem jus à recursos importantíssimos do Ministério 62 

da Saúde, como por exemplo o serviço de Nutrição Dietética que é feito pela cozinha do Hospital, 63 

podemos montar um projeto em que o serviço não se pagará sozinho, mas boa parte será 64 

custeada pelo Ministério da Saúde; que tem várias linhas de investimentos que Hospitais e 65 

Santas Casas podem aproveitar; à Santa Casa sob intervenção é vedado esse acesso. A 66 

Administração pretende encerrar essa intervenção, o que não quer dizer que virará as costas 67 

para o passivo, ao contrário, boa parte dele já foi renegociado, dentre eles os impostos. Nesse 68 

processo de transição será feito um trabalho conjunto com o Ministério do Trabalho e todos os 69 

funcionários da instituição, onde todos os seus direitos serão garantidos, como será garantido o 70 

direito de quem quiser continuar no novo modelo de gestão; será feito um plano de pagamento 71 

para todos os encargos e indenizações. Queremos encerrar a intervenção para abrir o Hospital 72 

para receber recursos do Estado e Ministério da Saúde. Há linhas de crédito para parcelamento 73 

de dívidas de qualquer natureza. Sr. Wilmar ressalta que a participação do Comus nesse 74 

processo é essencial, que como servidor público da saúde esteve com o Comus desde sempre e 75 

fala do seu papel no Controle Social em parceria com a Gestão de Saúde. Justifica a ausência de 76 

anexo porque hoje o processo está sendo instruído e vai para parecer, e ele gostaria que já fosse 77 

com a Resolução do Comus aprovando o novo modelo de gestão. Dr. Marcelo pergunta qual o 78 

prazo que temos para votar. Sra Ana responde que a data limite é hoje, e que de agora em diante 79 

será montada uma comissão de acompanhamento na qual o Comus tem assento. Dr. Marcelo 80 

pergunta há quantos anos o Secretário mora aqui, e o que ele acha disso. Sr. Wilmar responde 81 

que há 44 anos, e que como morador e servidor público ele vai continuar aqui, com o CPF dele 82 

comprometido, com a experiência que ele tem, e já tendo visto outros modelos que passaram por 83 

aqui, ele tem segurança de estar escolhendo o modelo correto, desde que tudo seja feito com a 84 

maior transparência possível. Sra Márcia diz que o Conselho já passou por essa situação outras 85 

vezes também, e que não há outra solução senão acabar com a intervenção; as Santas Casas de 86 

todo o país estão passando por problemas, senão fizermos algo elas vão fechar. Entende que é 87 

um processo difícil e que estamos só no início, mas que iremos acompanhar todas as etapas. Dr. 88 

Edson diz que já viu muita coissa errada no passado, e coisas erradas agora, que entende como 89 

necessária a mudança, e ninguém melhor que o Secretario para implementar essa mudança já 90 

que sempre trabalhou com esses números. Diz que essa transição tem que ser feita de forma 91 

cuidadosa, pois é uma coisa inédita; tem que aproveitar quem já tem experiência. Diz que já 92 

tentou entender como isso deveria funcionar para o Ministério Público, mas não conseguiu, já que 93 

os Ministério Federal e Estadual divergem sobre esse ponto. Afirma que o Comus está se 94 

esforçando para ajudar, e que ele espera que se errarmos, que a gente erre juntos, mas que 95 

precisamos acertar, para que não ocorra o que aconteceu com a Fundação, onde se teve todo 96 

um trabalho para evitar as coisas que estão acontecendo hoje, e foi tudo por água abaixo. A 97 

transição é muito bem vinda, porque há anos atrás o governo já percebeu que é mais barato e 98 

resolutivo investir nas Santas Casas do que construir um Hospital do Estado. Tudo o que o 99 

Comus quer é que essa comissão seja aberta, e que as coisas sejam tratadas com transparência. 100 

Ao final se coloca à disposição para ajudar no que precisar. Sra Dircéia fala que teme pelo já 101 

acontecido no Hospital com outras empresas, e que espera que prevaleça a competência, a 102 
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coerência e a ética. Sra Ana coloca em votação: Aprovado por unanimidade. Sra Ana chama a 103 

atenção da plenária para os horários das reuniões, e que esta reunião só aconteceu porque os 104 

conselheiros presentes concordaram em aguardar para que o quórum mínimo exigido fosse 105 

alcançado; assim solicita maior comprometimento e pontualidade dos conselheiros, pois esse ano 106 

duas reuniões já foram canceladas por falta de quórum. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 107 

Vice-Presidente encerrou a reunião. A presente ata, após aprovação, será assinada pelos 108 

presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Ana Cristina 109 

Rocha Soares. 110 

Sebastião, 12 de março de 2019.  111 
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