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ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO SEBASTIÃO.  2 

Data: 10 de dezembro de 2019. Início às 15h e 10m – em 2ª chamada e término às 17h e 3 

13m. 4 

A) Iniciada a reunião, foi feita a leitura das atas da 156ª (Centésima Quinquagésima Sexta) 5 

Reunião Extraordinária realizada no dia 26/11/19 e da 254ª – (Ducentésima Quinquagésima 6 

Quarta) Reunião Ordinária realizada no dia 12/11/19: aprovadas por unanimidade. 7 

B) Expediente: Ofícios Expedidos e Recebidos:  8 

Ofícios Expedidos: Ofícios Expedidos: Of. 158/2019-COMUS – ao Gabinete Prefeito – envio 9 

da PC 2º QD/19;Of. 160/2019 – Ao HCSS – PC 3º QD-19 – Ata COFIN 451ª; Of. 161/2019 – ao 10 

HCSS – PC 3º Qd-19 – Ata COFIN 451ª; OF. 162/2019 – à FSPSS – PC 3º Qd-19 – Ata COFIN 11 

451ª, Of. 163/2019 – à SESAU – PC 3º QD-19 – Ata COFIN 451ª, Of. 164/2019 – à SESAU – 12 

ADM -  PC 3º QD-19 – Ata COFIN 451ª, Of. 165/2019 – à Comissão de Formação dos CGU’S 13 

– referente apuração dos erros de impressão nas cartilhas dos CGU’S, Of. 166/2019 – ao 14 

HCSS- PC 3º QD-19 – Ata COFIN 452ª,  Of. 167/2019 – à FSPSS – PC 3º QD-19 – Ata COFIN 15 

452ª, Of. 168/2019 – ao HCSS – referente PC 3º QD-19 – Ata COFIN 453ª, Of. 169/2019-À 16 

FSPSS – referente PC 3º QD-19 – Ata COFIN 453ª, Of. 170/2019 – ao FMS – referente PC 3º 17 

QD-19 – Ata COFIN 453ª, Of. 171/2019 – à AMESSI – sobre faltas injustificadas às reuniões do 18 

COMUS, Of. 172/2019 – Ao Sindpetro – sobre faltas injustificadas às reuniões do COMUS. 19 

Ofícios Recebidos: Of. 979/19-PRE-FSPSS- em resposta ao ofício 157/2019 – COMUS 20 

referente agendamento reunião USF centro, Of. 971/2019-PRE-FSPSS- em resposta ao ofício 21 

142/2019-COMUS referente PC 3º QD/19, Of. 0339/2019-SEPEDI – Convite para abertura da III 22 

Semana Municipal da Pessoa com  Deficiência, Of. 14/2019-DVS/DVE/SESAU – Plano de 23 

Contingência para as arboviroses, Of. 980/2019-FSPSS-PRE – envio da PC – competência 24 

outubro/19, Of. 993/2019 – FSPSS – em resposta ao ofício 0051/2019 SEDAU (138/2019-25 

COMUS), Of. 329/2019 – HCS-ADM – em resposta ao ofício 166/19 – COMUS – PC 3º Qd-19, 26 

Of. 331/2019 – HCSS-ADM – em resposta ao ofício 154/19-COMUS – PC3º QD-19, Of. 27 

260/2019 - SESAU-DEPLAN – em resposta ao ofício 165/19-COMUS sobre questionamentos de 28 

impressão da cartilha CGU’S, Of. 055/2019- SESAU-DRF – em resposta ao ofício 164/2019 – 29 

COMUS sobre recursos recebidos e gerenciados pela SESAUDRF-FMS, Of. 1014 – FSPSS-30 

DUE – em resposta ao ofício 162/2019 – sobre esclarecimentos da atuação do SAMU no 31 

Município; Of. 324/2019 HCSS – em resposta ao Ofício 153/2019 Comus. Resoluções do 32 

COMUS: nº 033/2019 – Alteração composição COFIN, nº 034/2019 – Alteração na data da 33 

eleição COMUS, nº 035/2019 – Plano de Contingência para Arboviroses 2019/2020. Edital: 34 

1º Edital de Prorrogação do Período de Inscrição da Eleição do COMUS – biênio 2020/2021. 35 

Relação de Remessas do Fundo Municipal de Saúde: Datada de 14/11/19 (Prestação de 36 

Contas HCSS-competência outubro/19); datada de 22/11/19 (Prestação de Contas FSPSS 37 

competência outubro/19); 3 datadas de 03/12/19 (Fopag 11/19, Empenhos liquidados 10/19 e 38 

processos licitatórios). 39 

ORDEM DO DIA: Sra Isabel, Presidente do Conselho, submete os itens de pauta à 40 

aprovação; aprovados por unanimidade; Dr. Leonel pede para incluir um item na pauta, 41 

referente o Corpo Clínico, Aprovado pela plenária. 42 

1- Ciência da Alteração do Secretário de Saúde (Ana Soares em substituição a Wilmar 43 

Ribeiro) e Secretário Adjunto (Paulo Henrique em substituição a Ana Soares) 44 

respectivamente; 45 

2- Ciência do Edital de Prorrogação do Período de Inscrição para a Eleição do COMUS – 46 

biênio 2020/2021; 47 

3- Eleição do Cargo de Vice Presidente, considerando o desligamento da Conselheira Ana 48 

Soares da Secretaria Executiva – segmento GOVERNO; 49 

4- Atualizar a Resolução da Comissão do Processo Eleitoral – atualizando a entrada do 50 
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conselheiro Henrique em substituição a Cléia que por equívoco não foi emitida na época 51 

(02/08/19); 52 

5- Apreciação e votação do Calendário de Reuniões do COMUS – biênio 2020/2021; 53 

6- Pauta Fixa – Atualizações do Conselho Curador da Fundação de Saúde; 54 

7- Pauta Fixa – Atualizações do Conselho Fiscal da Fundação de Saúde; 55 

8- Atualizações do Status da O.S. que administrará o Hospital de Clínicas de São 56 

Sebastião;  57 

9- Odontologia: 9.1- Apresentação dos resultados na ação de prevenção da saúde ao 58 

escolar (PSE) e Planejamento de 2020 da Semana de Saúde Bucal nas Escolas, 59 

apresentado pela Dra. patrícia Bitencourt, 9.2- Meeting - Curso de Capacitação e 60 

Atualização para o Departamento de Odontologia, apresentado pelo Dr. Aerton Pombo; 61 

9.3- Campanha do Câncer Bucal - Julho Verde, Calendário Anual do Ministério da Saúde, 62 

apresentado pelo Dr. Caio; 63 

10- Assuntos Gerias: 10.1- Participação dos Conselheiros à Reunião em 64 

Pindamonhangaba sobre o balanço da Conferência Estadual de Saúde; 10.2 – Reunião 65 

CGU’s com enfermeiros em 13/12/19; 10.3 – Período de inscrição para eleições – 66 

entidades biênio atual. 67 

ORDEM DO DIA: 68 

1- Ciência da Alteração do Secretário de Saúde (Ana Soares em substituição a Wilmar 69 

Ribeiro) e Secretário Adjunto (Paulo Henrique em substituição a Ana Soares) 70 

respectivamente: A Presidente informa a mudança de Secretário na Saúde, assumindo a 71 

pasta a Sra Ana Cristina Rocha Soares, sendo que o Sr. Paulo Henrique Ribeiro Santana foi 72 

nomeado seu Adjunto, e também indicado para compor o Comus como seu suplente. Sr. Paulo 73 

Henrique se apresenta, fala de seus projetos em relação à saúde, e menciona que o Sr. Wilmar 74 

ficará responsável por tudo o que se trata da O.S. 2- Ciência do Edital de Prorrogação do 75 

Período de Inscrição para a Eleição do COMUS – biênio 2020/2021: A Presidente dá ciência 76 

à plenária da prorrogação do período de inscrição e alerta sobre o fato da baixa adesão, tanto 77 

externa quanto das entidades que compõem o biênio atual. 3- Eleição do Cargo de Vice 78 

Presidente, considerando o desligamento da Conselheira Ana Soares da Secretaria 79 

Executiva – segmento GOVERNO: A Presidente informa que devido a nomeação da Sra Ana 80 

Soares para o cargo de Secretária, a mesma deixa a secretaria executiva, ficando a vaga para 81 

vice-presidente aberta; informa que todos do segmento governo podem concorrer a vaga, bem 82 

como os outros membros da Secretaria Executiva, e pontua que o Sr. Paulo Henrique já é o 83 

candidato indicado pelo governo: aprovado por unanimidade. 4- Atualizar a Resolução da 84 

Comissão do Processo Eleitoral – atualizando a entrada do conselheiro Henrique em 85 

substituição a Cléia que por equívoco não foi emitida na época (02/08/19): A Presidente 86 

informa que por equívoco não foi feita a alteração na Comissão Eleitoral, mas o Sr. Henrique já 87 

havia concordado em integrar a comissão e foi aprovado por unanimidade. 5- Apreciação e 88 

votação do Calendário de Reuniões do COMUS – biênio 2020/2021: A Presidente informou 89 

que já foi elaborado o calendário de reuniões para 2020, e que o mesmo será enviado para os 90 

conselheiros e publicado no site do Comus. 6- Pauta Fixa – Atualizações do Conselho 91 

Curador da Fundação de Saúde: Não houve reunião do Conselho Curador, portanto não houve 92 

informes. 7- Pauta Fixa – Atualizações do Conselho Fiscal da Fundação de Saúde: O 93 

Conselheiro Magiolino fez atualização das últimas reuniões do Conselho Fiscal; falou sobre o 94 

ponto biométrico, que continua pendente; discorreu sobre outras situações pontuais como o 95 

fornecimento de alimentação para os dois CAPS, os contratos de locação das unidades de 96 

saúde onde consta que é obrigação do locador fazer as mudanças necessárias para adequação 97 

do imóvel, mas todas as unidades tem problemas de acessibilidade, a empresa responsável pela 98 

manutenção nos filtros de água está cumprindo as cláusulas contratuais? Laudos, capacitação 99 

dos prestadores; O processo licitatório da empresa contratada para os serviços gráficos sugere 100 
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vícios (como 2 concorrente com mesmo e-mail e telefone). A Conselheira Giuliana questiona 101 

as reprovações do Conselheiro Magiolino no Conselho Fiscal. A Conselheira Cláudia ressalta 102 

que os demais membros do Conselho Fiscal aprovam automaticamente. O Conselheiro 103 

Magiolino diz que tem embasamento para reprovar, deu exemplo do ponto biométrico e da 104 

acessibilidade. A Conselheira Giuliana disse que ele deveria apontar ressalvas antes de 105 

reprovar, dando um tempo para a FSPSS regularizar a situação ou apresentar justificativas. 106 

Informou que muitas vezes, ainda que haja justificativas por parte da Fundação , o Conselheiro 107 

Magiolino não as aceita. Requereu um posicionamento do COMUS em relação aos atos do 108 

Conselheiro, pois até mesmo nas prestações de contas do COMUS, aquilo que gera dúvidas nos 109 

conselheiros é aprovado com ressalvas, o que não vem acontecendo no Conselho Fiscal. Sra 110 

Tereza pede licença para fazer um à parte e lembra que o ponto biométrico já foi inclusive 111 

mencionado como ressalva em prestações de conta e até agora não foi solucionado. A 112 

Presidente sugere levar o assunto para ser discutido na próxima reunião da Executiva, sugestão 113 

aprovada pela plenária. O Conselheiro Magiolino coloca à disposição sua representatividade 114 

no Conselho Fiscal caso a plenária entenda ser o melhor. A Conselheira Dircéia se posiciona, 115 

pede para a responsabilidade ser dividida, e diz que se é feito um questionamento, tem que ser 116 

respondido no prazo, que eles estão fazendo um trabalho voluntário e não podem vir até aqui à 117 

toa, pede mais respeito com os conselheiros. A Conselheira Viviane apóia a Conselheira 118 

Dircéia. 8- Atualizações do Status da O.S. que administrará o Hospital de Clínicas de São 119 

Sebastião: O Conselheiro Paulo Henrique disse que naquele momento o Sr. Wilmar Prado 120 

está no jurídico acertando os últimos detalhes do contrato. 9- Odontologia: 9.1- Apresentação 121 

dos resultados na ação de prevenção da saúde ao escolar (PSE) e Planejamento de 2020 122 

da Semana de Saúde Bucal nas Escolas, apresentado pela Dra. Patrícia Bitencourt: Dra 123 

Patrícia explica que é um trabalho em conjunto com a educação. Inclusive no prêmio desse ano 124 

um dos itens é esse trabalho junto à comunidade. Tem equipes do PSE na Costa Norte, Costa 125 

Sul e Região Central. Entre as ações pactuadas está a promoção e avaliação da saúde bucal e 126 

aplicação tópica de flúor. Todos os educandos são avaliados uma vez por ano, e a escovação 127 

supervisionada é feita duas vezes ao ano. De um total aproximado de 15.000 alunos, em torno 128 

de 97% foram avaliados. O custo para desenvolcer o programa em 2020 é R$ 2.000,00, 129 

incluindo camisetas  e materiais para confecção de atividades. Para que o PSE alcance seus 130 

objetivos, é primordial a prática cotidiana da intersetorialidade nos campos da gestão, do 131 

planejamento, dos compromissos dos dois setores e da abordagem nos territórios onde se 132 

encontram as unidades escolares e as equipes de Saúde da Família.” A missão do PSE é dar 133 

suporte aos territórios das Equipes de Saúde Bucal da ESF; Trabalhar com a prevenção das 134 

doenças bucais com foco na educação em saúde; Promover a universalização e integralidade do 135 

atendimento odontológico nas unidades escolares e projetos. Realizar atividades educativas 136 

(palestras, jogos, músicas, teatros, outras atividades lúdicas, etc..); Distribuição de escovas 137 

dentais; Escovação supervisionada. Ressalta ainda que o objetivo é identificar os alunos com 138 

necessidade de cuidados e encaminhá-los às USF’s da sua região, fornecer escova e creme 139 

dental e promover a escovação supervisionada à todos, e para isso o papel dos professores, 140 

principalmente em creches e EMEI’s é primordial. Encerra dizendo que o trabalho na escola 141 

parte do empoderamento de todos os envolvidos para estimular hábitos saudáveis e melhorar a 142 

qualidade de vida. 9.2- Meeting - Curso de Capacitação e Atualização para o Departamento 143 

de Odontologia, apresentado pelo Dr. Aerton Pombo: Dr. Aerton inicia falando sobre o 144 

Congresso para Atualização de Cirurgiões Dentistas 2020, e que já vem sendo realizado desde 145 

2017, no mês de outubro, em razão da comemoração ao dia do cirurgião dentista. Ressalta que 146 

além de ser uma exigência do PMAQ, e de somar pontos para a conquista do prêmio junto ao 147 

CFO, atualiza o corpo clínico, não só da rede, mas de todo o município, além de motivar os 148 

profissionais. O investimento desse ano foi de R$ 9.500,00, e para 2020 a previsão é de R$ 149 

12.000,00 – entre cachê dos professores, divulgação e café. Destaca que o Prêmio recebido 150 
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pela Odontologia não é só papel, reverte em equipamentos para o município, como o consultório 151 

da UPA referente o ano de 2018, e um equipamento de ponta para o ano de 2019, que deve ser 152 

entregue até 04/2020. A previsão para 2020 é que o prêmio será um odontomóvel. 9.3- 153 

Campanha do Câncer Bucal - Julho Verde – Campanha Nacional de Prevenção do Câncer 154 

de Cabeça e Pescoço, apresentado pelo Dr. Caio: Dr. Caio inicia falando que o Câncer de 155 

Boca e Orofaringe já é a 6ª maior incidência de câncer no mundo. No Brasil entre 2018 e 2019 156 

foram diagnosticados 11500 casos novos em homens e 3500 em mulheres. O diagnóstico 157 

normalmente é feito em estágio avançado, tanto no mundo como no Brasil; o diagnóstico 158 

precoce ocorre após no mínimo 7 meses do início da doença, quando a lesão já alcança 1cm3 ; 159 

para que haja esse diagnóstico três fatores influenciam: a identificação do problema pelo 160 

paciente e a busca de ajuda, o diagnóstico correto do profissional e a morosidade do sistema. A 161 

dificuldade do diagnóstico se deve à vários fatores: no estágio inicial a lesão é indolor, elas tem 162 

aspecto clínico semelhantes, o paciente tem dificuldade em aceitar, e o tratamento é caro e pelo 163 

SUS tem uma fila de espera longa. O câncer bucal pode ser consequência de metástase 164 

originada em outros órgãos, e pode originar a metástase migrando para outros órgãos. A 165 

incidência em pacientes jovens tem aumentado mito, sugerindo um tipo novo da doença. Fala 166 

que o tratamento é essencialmente cirúrgico, associado ou não a quimioterapia e radioterapia, a 167 

lesão é totalmente removida, mutilando o paciente, e em decorrência disso o paciente tem que 168 

ser acompanhado por uma equipe mutiprofissional. O dia 27 de julho foi escolhido como Dia 169 

Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. O Julho Verde já faz parte do 170 

calendário do ministério da saúde; as ações da campanha são: Organizar caminhadas – 171 

Incentivo a hábitos saudáveis + apelo pela prevenção (usar camisetas, balões e objetos com 172 

visual da campanha); Promover eventos e workshops com ações educativas; Montar 173 

treinamentos para especialistas focados na melhora pós-cirúrgica do paciente; Promover 174 

minicursos para atenção básica de saúde, para treinamento de exames rápidos que ajudam a 175 

detectar sinais precoces e encaminhamento; Incentivar realização de exames preventivos, 176 

informações à população, distribuição de folders; Peças publicitárias para veiculação nas redes 177 

sociais e locais públicos; Materiais informativos (folder/banner/cartaz); Arte para camisetas; 178 

Mídia kit a ser distribuído a cada coordenador, imprensa e autoridades públicas; Releases sobre 179 

a Campanha Julho Verde; e Modelo de ofício para a prefeitura e hospitais para iluminar 180 

monumentos e instituições de verde. 10- Assuntos Gerias: 10.1- Participação dos 181 

Conselheiros à Reunião em Pindamonhangaba sobre o balanço da Conferência Estadual 182 

de Saúde: Os conselheiros Isabel, Henrique, Cláudia e Paulo Henrique se propuseram a ir. 10.2 183 

– Reunião CGU’s com enfermeiros em 13/12/19: A Presidente falou sobre a abordagem que 184 

o Comus fará durante a reunião para divulgação das elições do CGU, e pediu apoio aos demais 185 

conselheiros para participarem junto com a comissão. 10.3 – Período de inscrição para 186 

eleições – entidades biênio atual: A Presidente alertou os conselheiros sobre o prazo das 187 

inscrições para o processo eleitoral, e que poucas entidades que fazem parte do biênio atual se 188 

inscreveram. A Conselheira Dircéia pede a palavra, fala sobre a situação das Assistentes 189 

Sociais, que atendem somente até às 15h, sendo que a Secretaria funciona até às 17h, sugere 190 

que trabalhem em turnos diferentes, para que possam atender até às 17h também. O 191 

Conselheiro Paulo Henrique responde que está previsto o chamamento através de concurso 192 

público, para o cargo de Assistente Social inclusive, já para o início de Janeiro de 2020; mas 193 

essa situação pontual será analisada. 11- Situação Corpo Clínico: O Conselheiro Leonel que 194 

pediu pauta no início da reunião, quer que seja alterado o Inciso da lei onde fala que o Diretor do 195 

Corpo Clínico e seu suplente devem ser os membros indicados para compor o Conselho; 196 

entende que eles podem indicar um representante, ou pede que a Lei seja novamente alterada. 197 

A Conselheira Giuliana se pronuncia contra uma alteração agora que a Lei está na pauta da 198 

Câmara. O Conselheiro Magiolino lembra que a Lei vai alterar para o próximo biênio, pois este 199 

processo eleitoral foi baseado na Lei atual. Após mais discussões ficou estabelecido que 200 
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qualquer alteração será analisada com calma para o próximo biênio. Nada mais havendo a tratar 201 

e sendo sanadas todas as dúvidas, foi lavrada a presente ata que será aprovada e assinada 202 

pelos presentes. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa e presidida por Isabel 203 

Cristina do Nascimento Oliveira. São Sebastião, 10 de dezembro de 2019. 204 

LISTA DOS MEMBROS PRESENTES. 205 

Paulo Henrique Ribeiro Santana  Jacqueline Marinho dos Santos  

Fernanda Carolina da S. L. P. Cunha  Giuliana Zen Petisco Del Porto  
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Isilda Aparecida de Rezende Giudice   Viviane Moura Snodgrass  

Danila Carvalho de Santana Caruzzo  Dirceia Arruda de Oliveira  
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