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ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO  MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SAÕ SEBASTIÃO. 
Aos dois dias do mês de setembro 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) 
INDICAÇÃO DE MEMBROS DO COMUS PARA COMPOR A COORDENAÇÃO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMILIA; 2) AGENDA DE SAÚDE – LOA; 3)ASSUNTOS 
GERAIS. Iniciada  a reunião, a conselheira Ana Paula, procedeu a leitura do 
expediente do dia: a) Ofício Circular SESAU 01/2004 convidando os membros deste 
Conselho a comparecer no Teatro Municipal em 08 de setembro p.f., às 8:00 horas 
para assistir a 1ª Mostra Municipal do PSF; b) Extratos do Fundo Nacional da Saúde 
com repasse de recursos ao Município para vistas dos conselheiros.c)  
Requerimento da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, que vem solicitar cópias dos 
documentos apresentados na 70ª ordinária COMUS, referente às   reivindicações 
dos usuários do PSF Pontal da Cruz.A Conselheira Ana Paula atentou que esta seria 
a segunda vez que a Paróquia pede a cessão dos mesmos, a primeira solicitação foi 
respondida por meio de Ofício COMUS 011/2004 onde após a reunião da Comissão 
Executiva concluiu-se que os documentos, na sua maioria, são parte integrante do 
prontuário médico do paciente, logo tem resguardado seu sigilo por Lei, salvo é claro 
a autorização do próprio paciente para tal liberação, contudo a segunda solicitação 
só requer os documentos que elenquem as referidas reivindicações e o abaixo- 
assinado pediu manisfestação da plenária para o exposto. A conselheira Célia Pinto 
não concorda com a cessão dos documentos. O conselheiro Nelson argumentou que 
os documentos certamente não forma encaminhados para o COMUS para este fim, e 
sim com objetivo que fosse encaminhado para análise do órgão competente, acredita 
que não devemos liberar. A conselheira Renata argumentou que o solicitante poderia 
comparecer na sede do COMUS para ao menos fazer vistas aos documentos. O 
conselheiro Nilton considerou que, visto o interesse da Paróquia, o Frei deveria 
comparecer a uma reunião do COMUS para manifestar seu interesse e objetivo em 
obter tais informações. Foi acordado entre os membros presentes que a secretária 
do conselho a conselheira Ana Paula emitiria convite ao requerente para comparecer 
em reunião do COMUS. A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) INDICAÇÃO 
DE MEMBROS DO COMUS PARA COMPOR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMILIA; a conselheira Ana Paula justificou a ausência da responsável pelo 
Programa do Município, Dra. Shirley, cuja mãe passaria hoje por procedimento 
cirúrgico, ressaltou que o programa é uma unificação dos programas de 
complementação de renda do governo federal,      implantando no município desde 
de dezembro de 2004 e na ocasião coma nomenclatura de bolsa alimentação, conta 
hoje com cerca de 1.100 beneficiários que recebem no mínimo R$ 15,00 e no 
máximo R$ 95,00 reais por mês, contemplando famílias com renda per capitã inferior 
a R$ 100,00 mês. A indicação de representantes do COMUS, bem como das demais 
entidades envolvidos no projeto, a saber, Secretaria da Educação, Secretaria de  
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Desenvolvimento e Assistência Social e Secretaria de Saúde, para compor a 
Coordenação Municipal é prerrogativa do governo para continuidade do Programa no 
Município o trabalho da Coordenação consiste na análise periódica das 
documentações dos cadastrados para exclusão, inclusão e mesmo a manutenção do 
benefício. Os interessados devem ser de nível técnico ou ligados a um conselho 
regional que disponha de código de ética da referida profissão, a exigência se faz 
necessária visto que os documentos a serem analisados são todo histórico do 
beneficiário, tendo inclusive documentos que possuem resguardado seu sigilo em 
Lei. As reuniões são ordinariamente na última sexta feira do mês, às 13:00 horas, na 
sede da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, contudo considerando 
o acúmulo de trabalho as reuniões extraordinárias têm sido mais constantes, a 
próxima dar-se-á em 10 de setembro p.f., os interessados devem se comprometer 
com as atribuições a serem desenvolvidas e o comparecimento nas reuniões, mais 
informações poderão ser obtidas diretamente com Dra. Shirley na sede da SESAU, 
às quintas-feiras durante todo o dia. As vagas são duas, uma de titular e outra para 
suplente. A indicação deve ser apresentada na próxima extraordinária do conselho, 
em 14 de setembro p.f. 2) AGENDA DE SAÚDE – LOA; a conselheira Célia Pinto 
pediu a palavra para que, antes de abordar a pauta em exame, manifestasse sua 
preocupação quanto aos questionamentos ocorridos na 71ª ordinária do Comus, 
onde o conselheiro André Leandro se vê envolvido diretamente no caso do 
descumprimento de claúsula do convênio, firmado entre a AVDEC  Associação dos 
Bombeiros Voluntários da Defesa Civil e a PMSS, já que na teoria poderia ser 
caracterizado favorecimento, visto ele ser Presidente da Entidade favorecida com o 
repasse dos recursos públicos e ao mesmo tempo ser membro da Comissão de 
Acompanhamento da Movimentação Orçamentária, que é responsável por analisar 
as contas e dar parecer subsidiando as deliberações do COMUS, inclusive das 
contas da própria entidade, considera que a permanência do mesmo na comissão 
deverá ser discutida com os demais conselheiros, assim sendo não deverá haver 
nenhuma reunião da comissão enquanto o caso não for resolvido. O conselheiro 
Nilton considerou que caso o citado conselheiro estivesse presente poderia ele 
mesmo pedir seu afastamento junto à comissão. A conselheira Ana Paula sugeriu 
que o assunto fosse pautado para melhor entendimento dos conselheiros e do 
próprio, proposta aceita por unanimidade. A presidente, conselheira Silvia, ressaltou 
que as atribuições do Conselho não podem ser prejudicadas, a LOA deve ser 
encaminhada e tem prazo regulamentado para tal, a saber, 30 de setembro p.f., 
serão então agendadas duas reuniões extraordinárias, a primeira em 14 de setembro 
para apresentação da LOA e a segunda em 21 de setembro para votação. A 
conselheira Ana Paula considerando as colocações da conselheira Célia Pinto 
acrescentou a pauta do dia 14 à questão da permanência ou não do conselheiro 
André Leandro na Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária. 
3) ASSUNTOS GERAIS. A conselheira Ana Paula justificou a presença da Sra. 
Maria Aparecida Piedade, Coordenadora do Serviço Social da Secretaria de Saúde, 
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que apresentará proposta de curso aos profissionais assistentes sociais da PMSS, 
ressaltou que o objetivo principal é reciclar os profissionais que, inclusive, são todos 
concursados, o projeto tem como primeira instância de realização a apreciação do 
COMUS e então o encaminhamento, juntado a Ata que dispõe da sua aprovação, 
para os demais trâmites de concessão de recurso financeiro junto ao Pólo 
Permanente de Educação em Saúde do Vale do Paraíba e Litoral Norte seja enfim 
celebrado. A propositora disponibilizou, para vistas dos conselheiros, cópias do 
resumo do projeto para análise, posto para votação foi aprovado por unanimidade. A 
conselheira Célia Pinto dirigiu-se a conselheira Renata, suplente do secretário da 
saúde, para indagar quanto ao processo Nº 7022/04 de abril, referente a condições 
no local de trabalho, Processo Nº 7989/04 de maio, referente a dispensação e 
armazenamento de medicamentos no Centro Odontológico, acrescentou que a cerca 
de duas semanas houve reclamações de usuários, junto à Rádio Morada do Sol 
quanto ao atendimento do Centro Odontológico do Topo, solicitou cópia da fita à 
empresa de rádio, acrescentou ainda que, a cerca de vinte dias houve reclamação 
também quanto à medicação vencida que a mesma não recordava ser da Unidade 
do Morro do Abrigo ou da Enseada, aproveitando perguntou se o Boletim de 
Ocorrência gerado por conta da medicação vencida na Unidade de Saúde do Topo 
chegou na SESAU para conhecimento do mesmo. A conselheira Renata disse tão 
logo tiver resposta dos questionamentos dará retorno a solicitante. A conselheira 
Célia questionou o porquê de não ter havido até a presente data, a Campanha de 
Vacinação de cães e gatos no Município. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 
02 de setembro de 2004. Secretária:                    Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Renata Apollo dos Santos  
Ana Paula de Almeida  
Nelson James Wright  
Mariza dos Santos  
Isilda Aparecida Rezende Giudice   
Juliane Cristina Guilherme da Costa  
Paulo Alexandre   
Célia Pinto  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Nilton Cursino Siqueira  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
ESTA ATA ESTA SUJEITA A ALTERAÇÃO NA SUA REDAÇÃO, VISTO EU SUA 
APROVAÇÃO COM BASE REGIMENTAL, DAR-SE-Á NA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO COMUS EM 07 DE OUTUBRO P.F. 
Ana Paula de Almeida 
Secretária do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião 


