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ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e cinco, às 17:00 horas, 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) AGENDA COMUS PARA REUNIÕES EM 2005; 2) 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DOS CGU’s; 3) 
CONFERÊNCIA DE SAÚDE – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE; 4) 
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE; 5) CREDENCIAMENTO DO 
MUNICÍPIO PARA PROCEDIMENTOS EM SAÚDE AUDITIVA; 6) RELATÓRIO DE 
VISITA AO CENTRO ODONTOLÓGICO; 7) ASSUNTOS GERAIS.  A conselheira Ana 
Paula iniciou a leitura do expediente do dia: Leitura da ata 75ª reunião ordinária, 
APROVADA por unanimidade, 51ª reunião extraordinária, alterada a data  da leitura por 
deliberação da Comissão Executiva, e adequação da 74ª reunião ordinária, APROVADA 
por unanimidade; oficio SEMUR 007/2005, oficio SEDUC 017/2005, oficio SESAU 
29/2005, F.A. SEFAZ 2005, referentes indicação de novos membros do segmento do 
governo; ofício SESAU / PSF 43/2004 – informando a alteração de entrega do relatório 
de gestão do PSF, solicitado pela Comissão Executiva deste conselho; Relatório de 
Gestão do PSF referente ao ano de 2004; extratos do FNS-Fundo Nacional de Saúde, 
para vistas dos conselheiros; Boletim ANVISA; oficio SESAU 15/2005 referente 
campanha de vacinação anti-rábica do ano de 2001 a 2004, solicitado pela Comissão 
Executiva do Comus; Certificação dos Conselheiros Gestores e Municipais de Saúde: 
apresentado  os certificados enviados pela instituição formadora e DIR XXI SJC; oficio 
HCSS 186/2004 e 007/2005 referente prestação de contas da subvenção social período 
de novembro e dezembro de 2004. A conselheira Ana Paula informou que o valor 
apresentado referente ao mês de dezembro é de R$ 100.000,00. O conselheiro André 
Fontes informou que o repasse foi de R$ 150.000,00 e que ainda não recebeu a 
prestação de contas de R$ 50.000,00. A conselheira Carmem Sanches,  representante 
do HCSS, respondeu que o valor de 50 mil fora depositado dia 30 de dezembro 
impossibilitando o HCSS de prestar contas de um recurso que sequer fora gasto. 1) 
AGENDA COMUS PARA REUNIÕES EM 2005.  A conselheira Ana Paula solicitou 
manifestação dos conselheiros no tocante a manutenção dos horários e dias para 
realização das reuniões ordinárias do Comus em 2005, a saber, sempre na primeira 
quinta-feira de cada mês. O conselheiro Carlos Aymar e a conselheira Ana Cristina 
solicitaram que o horário fosse adiantado em uma hora por conta da distância que ambos 
percorrem desde a costa sul. Considerando não ter surgido, por parte de nenhum dos 
presentes, manifestação contrária e considerando que os representantes do segmento 
do governo deveriam ser liberados para tal, foi acordado entre os presentes que a 
Comissão Executiva encaminhasse oficio às secretarias que têm representação junto a 
este conselho, para que houvesse manifestação quanto à liberação dos servidores, no 
horário proposto, ou seja, às 16 horas, sendo assim o assunto será pautado na próxima 
ordinária para fins de publicação da deliberação. 2) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
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REGIMENTO INTERNO DOS CGUs E CRIAÇÃO DE PROJETO DE LEI. Considerando 
a necessidade de regularização das atividades dos CGU’s a conselheira Ana Paula 
apresentou proposta de alteração do regimento interno e minuta de projeto de lei que 
regulamenta as atividades dos conselhos gestores, nos moldes da Prefeitura de São 
Paulo, a diferença é que para São Sebastião a descrição das atribuições ficaria por conta 
do regimento interno dos mesmos que, poderá sofrer adequações mais rápidas se 
atrelado ao Comus. A presente proposta será encaminhada à conselheira Célia Pinto 
para analise e manifestação, sendo assim o assunto será pautado em reunião a ser 
agendada. 3) CONFERÊNCIA DE SAÚDE – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA 
PERIODICIDADE. A conselheira Ana Paula procedeu à leitura do Oficio SESAU n ° 
30/2005, que propõe a alteração da periodicidade da realização das Conferências 
Municipais de Saúde prevista para ocorrer anualmente, conforme a Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 180, parágrafo único e Lei Municipal n° 1195/97 em seu artigo 
3°, inciso VIII, passando a ocorrer a cada quatro anos, como prevê a Lei federal n° 
8.142/90. A presente proposta será encaminhada à Comissão Executiva deste conselho 
para análise e manifestação em reunião a ser agendada. 4) CAPACITAÇÃO DOS 
CONSELHEIROS DE SAÚDE. A conselheira Ana Paula informou a data de realização 
do curso de capacitação de conselheiros de saúde, a saber, dias 17, 18, 23, 24, 25 e 28 
de fevereiro p.f., e na próxima reunião do Comus informará o local e horário em que o 
curso dar-se-á, visto que serão em duas turmas de 30 participantes cada. A Comissão 
Executiva deste conselho propõe que a plenária delibere que todos os conselheiros de 
saúde devem fazer o curso para que venham a desempenhar melhor sua função de 
conselheiro de saúde, proposta APROVADA por unanimidade, fica deliberado pela 
plenária do Comus em sua 76ª reunião ordinária que todos os conselheiros devem fazer 
o curso de capacitação para conselheiros municipais de saúde. A presente deliberação 
será publicada após aprovação desta. 5) CREDENCIAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 
PROCEDIMENTOS EM SAÚDE AUDITIVA. A Sra. Elizete, coordenadora de programas 
da SESAU, iniciou a leitura do documento referente ao pleito de credenciamento do 
município procedimentos em saúde auditiva. A pedido do conselheiro Carlos Aymar a 
mesma explanou sobre o programa de reabilitação implantado no município, que conta 
hoje com duas unidades de reabilitação sendo uma na região central e uma na costa sul 
e contam com equipe multiprofissional que tem, como foco principal, a melhora da 
qualidade de vida dos pacientes com deficiência. Informou que o município já foi 
contemplado com o repasse de recursos financeiros em 2004 para fins de aquisição de 
equipamentos para saúde auditiva, devidamente aprovado pelo COMUS e que o 
credenciamento regulariza e normatiza a questão que envolve repasse de recursos para 
reabilitação auditiva. Trata-se de um ajuste burocrático do governo federal a uma prática 
realizada anteriormente por ONG’s, a mesma credita os avanços obtidos no município a 
dedicação da equipe que desenvolve as atividades nas unidades e ali representadas 
pela mesma e pela Dra. Priscila Parodi, fonoaudióloga e coordenadora da Unidade de 
reabilitação do centro, isso tudo atrelado ao fato do Ministério ter dado credibilidade ao 
projeto visto o esforço de todos os envolvidos para o cumprimento das condicionalidades 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
___________________________ 

 3 
 

impostas a habilitação do município. A conselheira Ana Paula questionou qual seria o 
papel do Comus nesse processo. A Sra. Elizete informou que é prerrogativa a anuência 
do conselho ao pleito do município. Colocado em discussão aprovado por unanimidade 
com parecer favorável a execução e os votos de louvor de todos os conselheiros aos 
responsáveis pelas atividades desenvolvidas em torno do projeto. 6) RELATÓRIO DE 
VISITA AO CENTRO ODONTOLÓGICO. A conselheira Célia Pinto procedeu à leitura do 
relatório de vistoria da Unidade do Centro Odontológico do Centro elaborado pela 
presidente do Comus, conselheira Silvia Galhardo Baszynski, por conta de solicitação 
feita pela Dra. Tânia Sarak, na 51ª reunião extraordinária, onde a mesma denuncia as 
péssimas condições de trabalho, parte integrante desta ata. Considerando a parte do 
relatório que refere existência e utilização de medicamentos vencidos naquela unidade a 
conselheira Célia Pinto completou que, entre as denúncias feitas por membros deste 
conselho junto ao ministério publico para fins de auditoria nas contas publicas foi por 
conta do montante de recursos gastos em medicamento e a constante ocorrência de 
denúncia de medicamentos vencidos na rede publica de saúde. 7) ASSUNTOS GERAIS. 
A conselheira Célia Pinto e Silvia Galhardo desejaram boas vindas à equipe, 
apresentada pelo Secretário de Saúde, Dr. Antonio Guilherme Duarte de Carvalho, em 
sua primeira participação como membro do conselho, informou que o Comus será um 
parceiro desta administração no que tange a fiscalização e proposição, atribuições 
previstas aos conselheiros de saúde, que se dispõem a somar nessa busca constante 
pela melhora no atendimento de saúde dispensado aos usuários do SUS-Sistema Único 
de Saúde.  O secretário mostrou-se solícito com as declarações da conselheira e 
antecipou que discutirá com o Comus as questões que envolvem a saúde no município. 
Questionado pelos presentes quanto ao fechamento do CEPRON (Centro 
Profissionalizante da PMSS) e que este teria sido realizado pela VISA, o mesmo 
informou tratar-se de interdição por parte do Corpo de Bombeiros por considerar que o 
local oferece risco a continuidade das atividades ali desenvolvidas, completou que a 
VISA está em fase de reestruturação por parte da nova equipe dirigida pela diretora 
Márcia Saavedra, informou que inicialmente foram tirados da gaveta cerca de 800 
processos paralisados, completou não temer por conta das medidas que certamente 
desagradarão alguns e que serão tomadas pelo mesmo sempre que necessário. As 
conselheiras Célia Pinto e Silvia Galhardo questionaram quanto às vistorias junto às 
unidades de saúde públicas, já solicitadas pelo Comus em oficio encaminhado ao então 
secretário, Dr. Paulo Jorge em 2004, e ratificados no oficio circular Comus referente às 
pendências da gestão.  A Sra. Márcia Saavedra informou já estar elaborando junto a sua 
equipe um cronograma de atividades e vistorias previstas para o ano que envolverá, 
desde comércios até unidades de saúde públicas e privadas, considerando o período do 
carnaval a programação está balizada no comércio ambulante da costa sula a costa 
norte. O Secretário informou, ainda, que uma de seus maiores desafios é o PSF-
Programa de Saúde da Família, pois vinha sendo utilizado única e exclusivamente para 
favorecimento de poucos, o objetivo agora é resgatar o papel social do PSF junto à 
comunidade local, o pouco envolvimento da equipe com a população tem gerado um 
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número altíssimo de atendimentos nas unidades de Pronto Socorro por conta da pouca 
resolutividade do PSF.  Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 18 de janeiro de 2005. 
Secretária:                    Ana Paula de Almeida. 
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