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ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO  MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SAÕ SEBASTIÃO. 
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e quatro, às 17:00 horas, na sede da 
Secretaria de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde, na presença dos 
membros que assinam esta Ata, para discutir e analisar a seguinte pauta: 1) 
PROJETO RECIPROCIDADE ASSOCIAÇÃO ANTIALCÓLICA E COMUNIDADE 
INDÍGENA; 2) COMISSÕES PERMANENTES E PROVISÓRIAS DO COMUS – 
Substituição de membros, propostas de plano de trabalho e agenda de 
reuniões; 3) CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE; 4)  AVDEC – Convênio e Termo Aditivo. Iniciada a reunião, passou-se à 
apresentação do expediente: a conselheira Ana Paula fez a leitura dos ofícios 
encaminhados ao Conselho: a) Ofício 113/04 – HCSS – Alterando a titular para 
suplente e vice-versa, a saber, conselheiras Karin e Izilda. b) Documento do Projeto 
Rondon – Comunidade Indígena solicitando da Sesau a cessão de medicamentos 
não padronizados, guarda ambiental, cilindro de oxigênio e atendimento médico 
pediátrico. c) Ofício – Núcleo Regional de Saúde de Caraguatatuba divulgando 
cursos a serem ministrados, no colégio Módulo em Caraguatatuba, ligados a área de  
saúde. d) SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – 
Ano-base de 2003, encaminhado para apreciação da Comissão de 
Acompanhamento da Movimentação Orçamentária. Leitura da Ata 70ª reunião 
ordinária. O Dr. Elias, do departamento de odontologia da SESAU, solicitou a 
retificação da data do cumprimento do conserto da cadeira odontológica do PSF 
Jaraguá, a saber, onde se lê 19 de agosto entenda-se 19 de julho, fato já ocorrido 
segundo o mesmo. A conselheira Célia pinto solicitou a complementação da fala do 
Sr. Eriberto, acrescentando que o mesmo pediu a destituição do COMUS junto ao 
Ministério Público. A conselheira solicitou ainda cópia do documento protocolado 
pelo conselheiro André Leandro que faz denuncia à comissão de ética ddo COMUS 
contra a conselheira Silvia G. Baszynski e copia da Ata da 48ª reunião extraordinária.  
Concluída a alteração aprovada por unanimidade. Leitura da Ata da 47º reunião 
extraordinária. A conselheira Célia Pinto informou ter estado na sede da Secretaria 
de Estado da Saúde para inteirar-se dos riscos do município de perder a habilitação 
da gestão, acrescentou que a sua preocupação é por conta do argumento 
apresentado pelo Dr. Eduardo Eiras para rediscussão da P.P.I. da VISA, que fora 
desaprovada na 47º extraordinária e aprovada na 48º extraordinária, considerou que 
foi causado um alarde pelo Dr. Eduardo e o Sr. Cláudio, visto que após contato com 
a diretora do departamento de VISA da SES, obteve a informação de que a 
conseqüência é tão somente a suspensão do repasse do referido recurso e o Estado 
assume a gerência do setor. A conselheira acrescentou que os funcionários, 
hierárquicos da SESAU não devem fazer manifestações sem conhecimento dos 
fatos, pois poderiam induzir ao erro. O Sr. André Fontes disse que a conselheira 
estaria equivocada em sua colocação, visto que o simples fato desta intervenção do 
Governo Estadual, já poderia ser encarada como impossibilidade do município de 
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cumprir o proposto no pleito de habilitação, logo não houve indução ao erro, 
acrescentou que o COMUS poderá formular uma proposta de andamento solicitando 
ao Governo do Estado o aumento do repasse de recursos para melhorar a estrutura 
da VISA no Município. Aprovada por unanimidade. Leitura da Ata da 48ª reunião 
extraordinária aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a discussão da pauta. 
1) PROJETO RECIPROCIDADE ASSOCIAÇÃO ANTIALCÓLICA E COMUNIDADE 
INDÍGENA. O Sr. Ricardo, responsável técnico, foi convidado a comparecer para 
explanar sobre o projeto elaborado pelo mesmo e outros parceiros da Associação 
Antialcoólica, que tem como objetivo atuar junto à comunidade indígena de Boracéia, 
desenvolvendo um trabalho de conscientização e prevenção das questões ligadas à 
saúde física e mental do destes indivíduos levando em considerando o contato direto 
destes com a população urbana e suas influências, o projeto prevê ações concretas 
com novas táticas de abordagem atualizadas, o mesmo já fora desenvolvido 
anteriormente e paralisado por questões financeiras, fica, hoje, em torno de R$ 
42.000,00, conforme planilha orçamentária anexa. A conselheira Célia Pinto 
questionou o quantitativo de profissionais envolvidos junto a equipe técnica, visto 
este ser um trabalho específico que requer preparo. Três, respondeu o Sr. Ricardo, 
que completou ser extremamente difícil a busca por voluntários já que uma 
colocação inadequada poderá deteriorar todo trabalho dos psicólogos, das oficinas, 
das reuniões doutrinárias e atividades de mobilização comunitária. A conselheira Ana 
Paula pergunta se os parceiros podem ser conselheiros de saúde ou indicado pelas 
entidades que compõem o COMUS. O conselheiro Nilton questionou o porquê do 
desejo de retomar o projeto neste momento, onde os recursos já estão 
comprometidos. Vontade da equipe, foi a resposta do Sr. Ricardo. O Dr. Paulo Jorge 
informou que já existe um projeto de atenção à dependência química sendo 
desenvolvido pela SESAU e que conta inclusive com a participação do propositor, 
além é claro de várias outras instituições que já atuam na causa, questionou se não 
poderia haver uma interface entre os estudos de implantação do atendimento com a 
proposta do requerente. A conselheira Ana Paula salientou que o projeto de atenção 
á dependência química surgiu de uma deliberação da plenária do COMUS. O Sr. 
Ricardo defendeu que num primeiro momento conta com a proposta do projeto e, 
posteriormente, a integração nesta atuação específica com os demais projetos da 
SESAU. A conselheiras Ana Paula colocou para apreciação da plenária o 
encaminhamento do projeto ao Secretário da Saúde para emissão de parecer da 
viabilidade do solicitado para manifestação deste conselho ao Sr. Ricardo. Proposta 
aprovada por unanimidade. 2) COMISSÕES PERMANENTES E PROVISÓRIAS DO 
COMUS – Substituição de membros, propostas de plano de trabalho e agenda 
de reuniões. A conselheira Ana Paula elencou as vagas existentes junto às 
comissões permanentes e provisórias do COMUS para escolha dos representantes, 
justificou que ocorreu por conta da solicitação de afastamento provisória de alguns 
conselheiros que estariam concorrendo a cargos eletivos, a vaga as vagas são: 
Comissão de Acompanhamento da Execução do Plano Municipal de Saúde – 01 
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vaga do segmento governo: não preenchida; Comissão Provisória para Revisão da 
Lei 1195/97 – 01 vaga segmento do governo, 01 vaga  segmento dos usuários: 
preenchidas pelos conselheiros Marcelo Muniz Paixão e Geraldo Donizete. A 
conselheira Ana Paula ressaltou que as comissões devem apresentar seus planos de 
trabalho para apreciação da plenária conforme previsto no regimento interno. 3) 
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE. A 
conselheira Ana Paula informou que o curso de capacitação de conselheiros 
gestores de unidades estava ocorrendo desde o dia 03 de agosto e contando com a 
participação efetiva de todos os seguimentos dos CGU’s de Boracéia ao Canto do 
Mar acrescentou que a conselheira Silvia e o conselheiro Donizete que, inclusive é 
conselheiro gestor da Unidade do Morro do Abrigo, estão participando do referido. A 
conselheira Ana Paula apresentou o projeto de capacitação de Conselho Municipal 
de Saúde com ênfase em prestação de contas que depois de aprovado pelo COMUS 
será apresentado junto ao Conselho Gestor do Pólo Permanente de Educação em 
Saúde do Vale do Paraíba e Litoral Norte para liberação ou não do recurso para 
aplicação do curso. Projeto aprovado por unanimidade. A conselheira questionou os 
membros da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária se 
havia interesse  dos mesmos em fazer   um curso específico de orçamento onde será 
abordado os procedimentos que envolvem tomada de preços, celebração de 
convênios, licitação, carta convite bem como outros processos que envolvem o 
orçamento publico, o interesse deve se dar por conta da elaboração do projeto que 
será desenvolvido pela conselheira e representantes técnicos da DIR XXI SJC. Os 
conselheiros deram parecer favorável a proposta da conselheira. 4)  AVDEC – 
Convênio e Termo Aditivo. A conselheira Ana Paula procedeu a leitura do 
requerimento do Sr. Mônico Santos Silva e informou que a comissão executiva 
encaminhará ofício ao requerente dando conta do solicitado. A conselheira Célia 
informou que considerando o disposto no requerimento solicitou ao departamento 
jurídico desta Prefeitura, juntamente com o conselheiro Nilton, membros da comissão 
de finanças, a suspensão dos recursos destinados a entidade, completou que a 
abertura de processo tem como objetivo resguardar os membros da comissão de 
finanças. Aguarda mais informações e posteriormente acionará o Ministério Público, 
para apuração dos fatos. O conselheiro Nilton pediu para que o Sr. Mônico 
expusesse seus motivos do requerimento. O Dr. Nelson disse desconhecer o 
assunto, e não entende o envolvimento do COMUS, foi logo esclarecido pelos 
demais conselheiros e pelo Sr. André Fontes que por tratar-se de recurso da saúde 
deve-se prestar contas ao COMUS. O Sr. André Leandro informou que em 2001 na 
reunião do COMUS  a então secretária de saúde, Dra. Cláudia, propôs que os 
relatórios fossem apresentados anualmente visto o tempo que cada apresentação 
demandava, porém  a aprovação da proposta pela plenária não consta em Ata. O Sr. 
André Fontes argumentou ter havido uma possível falha na ocasião da secretaria do 
conselho no registro dessa deliberação. O Sr. André Leandro argumentou que o 
convênio não prevê suspensão do recurso senão pela denúncia de uma das partes 
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envolvidas, o que seria considerado quebra de contrato, informou ainda que a 
entidade dispõe de livro de ocorrências onde são registradas as atividades 
desenvolvidas e os respectivos atores, completou que por conta deste ocorrido 
convocou uma Assembléia Extraordinária com os membros da entidade onde 
fecharam relatórios desde 2001 para realizar a referida apresentação. A conselheira 
Silvia ressaltou desconhecer o disposto no convênio da AVIDEC, porém considerou 
que a solicitação do Sr. Mônico é específica e sendo este documento público não 
podemos negar a cessão ao requerente, a saber, cópia dos relatórios, prestação de 
contas AVIDEC e Atas do COMUS: eleição da comissão executiva, aprovação do 
regimento interno do COMUS, considerou que deveríamos, conforme sugestão do 
conselheiro Nilton, ouvir o requerente. O Sr. Mônico apresentou-se como ex-
tesoureiro e um dos fundadores da entidade, considerou que sua solicitação faz-se 
pelo simples motivo de que juridicamente o convênio não tem sido cumprido, 
segundo declarações do presidente da entidade nesta reunião os relatórios só foram 
apresentados agora por conta da assembléia Extraordinária, concluiu que com os 
documentos que já dispõe e os solicitados ao COMUS em 02 requerimentos, dará 
como munícipe, entrada junto ao Ministério Público contra a entidade. O Dr. Paulo 
Jorge perguntou  qual seria o objetivo do mesmo, este argumentou que se há 
irregularidades alguém deve denunciar. A conselheira Renata Apollo interveio 
considerando que o assunto por hora estaria resolvido visto que a conselheira Ana 
Paula havia dado conta do posicionamento da comissão executiva ao caso, mesmo 
porquê a alegação do requerente ao descumprimento do convênio em tempo algum 
trouxe qualquer ônus ao Município, ao contrário, o trabalho desenvolvido pela 
AVDEC vem somar, e muito, às ações voltadas ao atendimento de urgência e 
emergência adotadas pela rede pública de saúde, além do quem todos os envolvidos 
são voluntários e comprometidos com o atendimento às vítimas. O conselheiro Tiago 
perguntou se o recurso seria cancelado de imediato. O Dr. Paulo Jorge informou que 
não é uma decisão da SESAU nem do COMUS, devemos aguardar o transcorrer do 
processo e o parecer do jurídico. A conselheira Célia Pinto disse reconhecer o 
trabalho da AVDEC enquanto instituição e a sua contribuição para o município, 
contudo a comissão de finanças em tempo algum fora informada da participação do 
COMUS no convênio, literalmente, desconhecia o disposto. O Sr. André Fontes 
alegou ter sido membro do COMUS na ocasião citada pelo Sr. André Leandro, a 
saber, a deliberação da plenária do COMUS de apresentar anualmente aos relatórios 
citados no convênio da AVIDEC, considera a atual situação ao fato da acomodação 
da SESAU e do COMUS em fiscalizar o cumprimento do referido, ressaltou que 
obrigatoriamente as prestações de contas  do convênio foram feitas a comissão de 
finanças e aprovadas, concorda que o convênio deve ser cumprido na integra porém 
o COMUS não pode alegar desconhecimento visto que o documento estava lá e não 
foi analisado por não ser o foco da situação. A conselheira Célia disse ter havido 
omissão das informações. O Sr. André Fontes ressaltou que os dados tem sido 
apresentados e aprovados uma vez que estão consolidados nos dados da UAC onde 
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o quantitativo dos atendimentos entram na produção da SESAU, ressaltou que na 
Unidade do Pronto Atendimento de Boiçucanga, as equipes atuam em parceria, os 
servidores e os voluntários da AVDEC, acrescentou ainda que o  jurídico dará seu 
parecer já que o convênio foi lido e aprovado quando da proposta de celebração, 
considera então estranha a alegação específica de “desconhecimento”. ASSUNTOS 
GERAIS. A conselheira Carmem manifestou-se quanto a viabilidade de estudo de 
criação de comissão provisória ou permanente para acompanhamento da P.P.I. da 
VISA, propôs visto as diversas dúvidas em torno do assunto. A comissão executiva 
ira analisar a proposta.  Sr. Juliano, responsável pela equipe de manutenção da 
SESAU solicitou a palavra informando em especial o conselheiro Moacir que os 
materiais para regularização da situação da rede de esgoto do Pronto Atendimento 
de Boiçucanga já está de posse da SESAU e as obras iniciam-se na próxima 
segunda-feira, 09 de agosto p.f.. A conselheira Viviane perguntou se a mesa 
ginecológica da sala de parto do Pronto Atendimento de Boiçucanga já havia sido 
consertada. O Sr. Juliano informou que esta não tem mais conserto, haverá sim a 
reposição da referida por uma doada pelo HCSS. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São 
Sebastião, 08 de Julho de 2004. Secretária:                    Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Paulo Jorge de Souza Campos  
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Anacleto de Oliveira Neto  
Nelson James Wright  
Isilda Aparecida Rezende Giudice   
Carmen Sanches  
Paulo Alexandre da Silva  
Célia Pinto  
Silvia Galhardo Baszynski  
Viviane Moura Snodgrass  
Nilton Cursino Siqueira  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Waldemiro da Luz  
Ageu Francisco Evaristo  
 


