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ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SAÕ SEBASTIÃO.
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quatro, às 17:20 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)
PROGRAMA BOLSA FAMILIA – REPRESENTANTES DO COMUS PARA COMPOR
A COORDENAÇÃO MUNICIPAL; 2) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião,
passou-se à apresentação do expediente: a conselheira Ana Paula fez a leitura dos
ofícios encaminhados ao Conselho: a) Extratos do Fundo Nacional de Saúde; b)
Documento da SABESP ao conselheiro Felix Reinaldo T. Plastino, a saber, Carta
00829/04-RNDO.2. c) Oficio informando da realização da Planaria Nacional dos
Conselheiros; d) Oficio CNS captar assinaturas para campanha de combate ao uso
de bebida alcoólica nas propagandas. A seguir passou-se a discussão da pauta. e)
Aviso Circular n. 10/GM/M – Projeto Perfil dos Conselhos de Saúde do Brasil. 1)
PROGRAMA BOLSA FAMILIA – REPRESENTANTES DO COMUS PARA
COMPOR A COORDENAÇÃO MUNICIPAL. A conselheira Ana Paula justificou a
rediscussão do assunto, visto a disponibilidade, nesta data, da coordenadora do
Programa no Município, segundo a conselheira as explicações da Dra. Shirley trarão
aos conselheiros um maior esclarecimento das ações previstas aos membros que
por ventura componham a referida coordenação municipal. A Dra. Shirley informou
que desde dezembro de 2002 assumiu a coordenação do Programa que, consiste na
unificação dos programas de complementação de renda do governo federal, os então
Bolsa-escola, Bolsa-alimentação, cartão alimentação e cartão gás, as atividades
consistem no acompanhamento das famílias assistidas, que após se enquadrarem
nos critérios estabelecidos para concessão do beneficio bem como suas
condicionalidades que são impostas a manutenção do mesmo, ressaltou que
anteriormente recebia recursos financeiros para aquisição de cestas energéticas na
ordem de R$ 80.000,000. A conselheira Célia Pinto questionou o porque do
cancelamento do repasse e para onde teria ido o montante desde então. A Dra.
Shirley respondeu que o cancelamento deu-se no período de transição de
secretários, a saber, saída da Dra. Claudia Batocchio e posse do Dr. Aldo Pedro
Conelian, por vezes argumentou com o mesmo porem não obteve a resposta
objetiva. Continuando acrescentou que o programa já sofreu diversas adequações na
sua legislação vigente, atualmente cada Departamento do governo Municipal
envolvido na implantação do programa ficara responsável por cumprir suas
atribuições de supervisão das condicionalidades conforme pertinência, ou seja,
caberá à Secretaria de Educação: verificar a freqüência e desempenho escolar; à
Secretaria da Saúde: a participação nos grupos, a periodicidade das consultas e o
controle de peso e à Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e Social o
cadastramento por meio da avaliação das informações dadas pelo requerente,
caberá ainda a busca à inserção dos beneficiários no mercado de trabalho
observando praticas de preservação ambiental e reciclagem, além dessas mudanças
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na legislação, há ainda, a inclusão do controle social na implantação do programa
nos municípios considerando as últimas notícias de ocorrência de fraude em alguns
municípios. A coordenadora ressaltou que a participação deve ser de fato, para não
atrapalhar as atividades que serão desenvolvidas. A Dra. Shirley demonstrou aos
conselheiros certa preocupação com a continuidade do programa em 2005
considerando as mudanças administrativas que surgirão, a mesma acredita que a
participação efetiva dos conselhos fortalecerá as ações. A conselheira Célia Pinto
tranqüilizou-a argumentando que certamente os funcionários envolvidos serão
reconhecidos no desempenho de suas atividades. A conselheira Ana Paula ressaltou
que o COMUS deverá indicar dois representantes, titular e suplente. O conselheiro
Carlos Cipullo Aymar se propôs a participar como membro titular, a Presidente,
conselheira Silvia Galhardo, indicou a Senhora Rosilene Gonçalves Pedrosa Colly,
para suplência, aprovada por unanimidade, os mesmos obterão mais informações
junto à secretaria do COMUS, com a conselheira Ana Paula. ASSUNTOS GERAIS.
A conselheira Ana Paula argumentou que o projeto de capacitação de conselheiros
municipais de saúde fora aprovado em reunião do CGP - Conselho Gestor do Pólo
Permanente de Educação em Saúde do Vale do Paraíba e Litoral Norte com
previsão de aplicação para 2004, à conselheira, contudo considera que seja
deliberado pelos demais conselheiros o adiamento da referida data para 2005 visto a
provável mudança do quadro de representantes do governo podendo onerar os
cofres estaduais e federais com 25% do mesmo, proposta APROVADA por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 07 de outubro de 2004.
Secretária:
Ana Paula de Almeida.
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