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ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS–CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatro, na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde, às 17:00 horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de 
São Sebastião na presença dos membros que assinam a lista de presença para 
analisar e discutir a seguinte pauta: 1) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião, 
foi apresentado o expediente: Ofício Circ. DT nº 001/2004, referente a convite 
para reunião em 05/01/2004, às 14:00 horas para informar sobre o PEP-Polo de 
Educação Permanente (o Sr. André Luis participou dessa reunião); Ofício DPAD 
nº 157/04, da DIR XXI (convite para reunião de discussão referente ao PEP em 
11/02/04); Ofícios do FNS com informação de valores repassados ao FMS; 
documento do conselheiro Antonio Tadeu com reclamação de falta de transporte 
para paciente ao Centro de Reabilitação; Ofício nº 02/04, do Centro de 
Convivência da Terceira Idade e Ofício nº 060/04, da Secretaria da Educação, 
ambos com a indicação de seus membros para o próximo biênio. Foram lidas as 
atas da 10ª reunião da Comissão de Finanças e da 64ª reunião ordinária, que 
após votação, foram aprovadas por unanimidade. A seguir passou-se a ordem do 
dia: 1) ASSUNTOS GERAIS:  O Sr. André Luis informou que compareceu, 
juntamente com o conselheiro Tadeu em reunião no Núcleo Regional de Saúde 
em Caraguatatuba, quando foi discutido a implantação do Pólo de Educação 
Permanente do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ressaltou a importância da 
participação de outros conselheiros na reunião de 11/02 na DIR XXI, quando será 
detalhado o assunto; O conselheiro André Fontes informou que foram assinados 
TA’s para recebimento de R$ 100.000,00 referentes ao Projeto Verão 2003; está 
sendo assinado com o Ministério da Saúde, convênio para recebimento de 
recursos da ordem de R$ 250.226,00, para aquisição de equipamentos auditivos e 
despesas de custeio para o Centro de Reabilitação; TA 01/2004 referente ao PSF 
Incentivo Qualis, para recebimento de R$ 396.660,00, divididos em 11 parcelas 
mensais; Foi lido dois documentos protocolados pela conselheira Tânia Sarak, 
sobre assunto tratado na 63ª reunião ordinária. 
no qual a mesma faz citações da sua condição funcional junto ao serviço público, 
considerando haver algum tipo de restrição uma vez que não é solicitada para 
executar nenhum tipo de atividade. Ressaltou a portaria que limita suas atividades 
por sua  condição de doença ocupacional, atentando ainda para o fato de haver 
junto à corregedoria um processo para averiguar a sua situação e o porquê de 
nenhuma recolocação profissional.  A conselheira defende uma política de 
Recursos Humanos e para tal solicita mais uma vez a presença da Diretora de 
Recursos Humanos para uma explanação sobre a política atual da Prefeitura 
Municipal quanto às capacitações destinadas aos servidores públicos. A 
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conselheira informou ter participado de um trabalho técnico em parceria com a 
equipe do Departamento de Odontologia, na elaboração de uma apostila para 
capacitação de ACS – Agente Comunitário de Saúde e segundo ela após a na 
publicação desta, detectou que seu nome não constava no referido documento. 
Para tal solicita a presença da equipe do departamento para prestar 
esclarecimentos sobre o ocorrido. O Dr. Aldo deixou claro não haver nenhuma 
restrição pessoal, como fora anteriormente sugerido. Quanto a sua relotação, 
tratará sobre o assunto com o Departamento de Odontologia para adequar a 
situação funcional da servidora. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 
05 de fevereiro de 2004. Secretário       André Fontes dos Santos. 
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