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ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos seis dias do maio de dois mil e quatro, na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde, 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) APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO DAS 
COMISSOES DO COMUS. 2) EXPLANAÇÃO DO POLO PERMANENTE DE 
EDUCAÇÃO DO VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE 3) ASSUNTOS 
GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente: Foi feita a leitura das Atas 
das reuniões:11ª, 12ª e 13ª da Comissão de Acompanhamento da Movimentação 
Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, 43ª, 44ª Extraordinária, 66ª e 67ª 
ordinária, que após discutidas, foram aprovadas por unanimidade, com a ressalva 
no caso da 67ª ordinária, que não detalhou narrativa do Dr. Capitani. Foi 
deliberado que as informações detalhadas serão levantadas e apresentadas em 
documento na próxima reunião ordinária. Foram lidos os seguintes documentos: 
Oficio 41/04 – HCSS Referente a Prestação de Contas da Subvenção Social 
referente a março de 2004; Regimento Interno do Conselho Gestor do Pólo 
Permanente de Educação do Vale do Paraíba e Litoral Norte; Portaria n° 198/GM 
de 13 de fevereiro de 2004 que institui a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde como estratégia do SUS para a formação e o 
desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências; Ofício 
Circular DPAD n°641/2004 que convida os membros do conselho para participar 
da 1ª Plenária Regional de Saúde Bucal da DIR XXI SJC, a realizar-se em 06 de 
maio de 2004; Justificativa do conselheiro Carlos Cipullo Aymar quanto ao não 
comparecimento na reunião extraordinária de 15 de abril p.p.; Ofício Circular 
033/04SGP/MS convidando os membros deste a participar da II Mostra Nacional 
de Produção em Saúde da Família a realizar-se no período de 28 a 30 de abril de 
2004; Extratos do Fundo Nacional de Saúde informando da liberação de recursos 
financeiros ao Município. A Presidente passou a palavra a conselheira Célia Pinto 
que questionou o fato da SESAU não ter comunicado ao COMUS da audiência 
pública na Câmara Municipal referente a prestação de contas do 4ª trimestre de 
2003, a mesma isentou o atual secretário visto que o período referido compreende 
o exercício do  antecessor, Dr. Aldo Pedro Conellian Junior, questionou se este se 
fez presente na ocasião da prestação. O conselheiro André Leandro informou que 
sim. O Sr. André Fontes informou que a Câmara já procede a divulgação, porém 
sugeriu divulgação também pela SESAU. A Presidente solicitou que a partir de 
então todas as audiências sejam comunicadas ao COMUS para comparecimento 
dos conselheiros interessados. A seguir passou-se a discussão da ordem do dia: 
1) APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS COMISSÕES DO COMUS. A 
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Presidente passou a palavra a conselheira Ana Paula que solicitou aos presentes 
a apresentação das propostas de trabalho. A conselheira Gerty argumentou que 
não foi possível contactar os conselheiros que compõem as comissões onde a 
mesma está integrada. Ficou acordado entre os presentes que as listagens com 
os dados dos conselheiros estariam disponíveis na SESAU a partir de sexta-feira, 
07/05, com a secretária executiva do COMUS a Sra. Ana Paula. A Presidente 
solicitou que as comissões encaminhem ainda a comissão executiva, aos 
cuidados da Conselheira Ana Paula, a data das reuniões para que a mesma 
possa estar presente acompanhando a elaboração dos trabalhos de cada 
comissão. 2) EXPLANAÇÃO DO POLO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DO 
VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE. A conselheira Ana Paula convidou a 
conselheira Viviane que é membro suplente do Conselho Gestor do Pólo de 
Educação Permanente do Vale do Paraíba e Litoral Norte, esta explicou aos 
presentes que a proposta do governo federal é recente conforme exposto na 
portaria n° 198/ GM em 13 de fevereiro de 2004, e que o referido e de grande 
importância para o município visto que todos os projetos apresentados, quando 
aprovado pelo conselho gestor daquele pólo acarretará em benefícios aos 
munícipes. A conselheira Célia Pinto deu voto de louvor a conselheira Viviane já 
que a mesma reside na costa sul, bairro de Barra do Una, fato que denota a 
dificuldade de envolvimento para ações desta natureza já que as reuniões são 
sediadas no auditório da DIR XXI em São José dos Campos, considerou que a 
referida é extremamente envolvida nas causas deste conselho. 3) ASSUNTOS 
GERAIS. A conselheira Ana Paula apresentou proposta de capacitação para 
conselheiros gestores de unidades que após parecer deste COMUS será 
encaminhado à comissão executiva do Pólo, na sede da DIR XXI SJC, 
devidamente protocolado e juntado a Ata da reunião que aprovou as propostas. A 
Presidente colocou o projeto em votação que foi aprovado por unanimidade. A 
conselheira Ana Paula passou a palavra ao conselheiro André Leandro para 
apresentação de projeto para capacitação de médicos lotados nas Unidades de 
Pronto Socorro e Pronto Atendimento, sendo este ATLS. O Sr. Secretário 
ressaltou a importância dos projetos considerando que dispomos de 28 unidades 
de saúde com seus conselhos gestores eleitos faltando apenas subsídio aos 
mesmos quanto a forma de atuação como conselheiro junto a unidade e a 
comunidade, ressaltou ainda que o município tem um índice considerável de 
acidentes visto sua condição geográfica, atentou para o fato de priorizarmos os 
médicos com vínculo fixo nesta administração. A conselheira Gerty informou que 
não procederá além desta nenhuma outra aprovação sem que seja encaminhado 
anteriormente aos membros do COMUS para apreciação prévia, questionou ainda 
a forma de fiscalização da aplicação dos recursos. A Presidente questionou o fato 
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do curso de ATLS sugerido pelo conselheiro André Leandro não ter sido 
apresentado por escrito, ressaltou que o conselho aprovará com ressalva até que 
se faça a referida apresentação. A conselheira Ana Paula informou que o 
município não terá nenhum ônus referente as propostas, visto que o Pólo dispõe 
de verba própria. Caberá ao próprio Conselho Gestor do Pólo efetuar as referidas 
prestações, concluiu que não há garantias de que os projetos passarão com 
aprovação, pela plenária do Conselho Gestor do Pólo, ressaltou que as propostas 
concorrerão com os distintos município ligados a DIR XXI SJC e DIR XXIV 
Taubaté, concluiu que o município só terá benefícios com os projetos, e para 
elucidação das duvidas disponibilizará cópia da portaria de implantação do Pólo 
aos conselheiros interessados com objetivo de minimizar possíveis duvidas dos 
mesmos, quanto ao projeto de ATLS considerou que a explanação do propositor 
já viabiliza a aprovação do COMUS. A conselheira Ana Paula colocou em votação 
o projeto que foi aprovado por unanimidade. A Presidente considerou que se 
proceda levantamento de viabilização junto a SESAU para registro das Atas do 
COMUS em cartório, solicitou ainda divulgação das reuniões do COMUS na 
imprensa local. A conselheira Célia Pinto solicitou a divulgação das audiências 
públicas na Câmara Municipal ao COMUS e também junto a imprensa local, 
questionou ainda o fato do decreto que regulamenta a atual composição do 
COMUS não ter sido publicado e só assinará ou aprovará qualquer pauta quando 
este for apresentado ao conselho. O conselheiro Nelson sugeriu que as Atas 
sejam encaminhadas aos conselheiros via e-mail antes da reunião para possíveis 
questionamentos ou alterações. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 
06 de maio de 2004. Secretária:                Ana Paula de Almeida. 
LISTA DE PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA: 
Paulo Jorge de Souza Campos  
Renata Apolo dos Santos  
André da Silva Leandro  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
Gerty Rosane Matter  
Marcelo Munis Paixão  
Nelson James Wright  
Marisa de Souza  
Isilda aparecida Rezende Giudice  
Paulo Alexandre da Silva  
Célia Pinto  
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Moacyr Colli Junior  
Silvia Galhardo Baszinski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Carlos Cipullo Aymar  
Nilton Cursino Siqueira  
Acácio Valdemiro da luz  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Ageu Francisco Evaristo  
 
 
Obs. Esta Ata esta sujeita a alteração na sua redação visto que a aprovação 
dar-se-á em 04 de junho de 2004, conforme regimento interno deste 
conselho. 
 


