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ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e cinco, às 16:00 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) 
ASSUNTOS GERAIS - A conselheira Ana Paula iniciou a leitura do expediente do dia: 
Leitura da ata 76ª reunião ordinária, APROVADA por unanimidade. A) Oficio 003/2005 – 
DT do Núcleo de Saúde de Caraguatatuba emitindo parecer favorável à mudança de 
horário das reuniões do COMUS; As Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Meio 
Ambiente e Fazenda também manifestaram parecer favorável quanto à mudança de 
horário das reuniões; B) Extratos do Fundo Nacional de Saúde; C) Leitura dos ofícios 
emitidos pela Comissão Executiva, após reunião para definição de pauta: a) Ofício 
07/2005 que solicita audiência com a diretoria da APS – Associação dos Profissionais de 
Saúde para fins de discussão para eventual troca dos representantes da entidade na 
representação junto a Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária 
do Fundo Municipal de Saúde, pois a conselheira Célia Pinto declarou-se pouco à 
vontade com a manutenção do conselheiro Paulo Alexandre, visto que o mesmo 
prestava serviços à Administração, o que poderá gerar questionamentos quanto ao 
posicionamento do mesmo durante as prestações de contas da Saúde, além do que o 
mesmo por conta de compromissos assumidos anteriormente, pouco tem atuado junto à 
referida comissão. O conselheiro Dr. Marcos interveio argumentando que ele mesmo é 
membro da APS e atua como médico, sendo servidor público, junto à rede pública de 
saúde. Considerou que via de regra os associados da APS têm ou terão vinculo com a 
Municipalidade. A conselheira Célia disse acreditar que a Instituição deve dispor de 
membros dentro de seu quadro que não tenham vinculo com a SESAU. A Dra. Sônia 
Monteiro, Diretora do Depto. de Odontologia da SESAU, alegou ser secretaria da 
diretoria na APS, que conta com cerca de 150 associados, na sua grande maioria de 
profissionais com o questionado vinculo. A conselheira Ana Paula argumentou que o 
assunto não constava da pauta, assim deveríamos fazê-lo numa próxima reunião. 
Concluiu que a audiência solicitada pela presidente deverá nortear a questão daqui em 
diante. A plenária terá retorno por parte da Comissão Executiva quanto a resolução do 
caso; b) Ofício 09/2005, que solicita esclarecimentos por parte da Coordenação do 
Programa de Saúde da Família, que atuou entre março e dezembro de 2004, visto 
encaminhamento do Relatório de gestão da mesma, apresentado em dezembro p.p.. A 
comissão solicita documentos comprobatórios da realização das ações ali dispostas; c) 
Ofício 11/2005, que solicita informações da reitoria da Universidade UNITAU referente ao 
horário em que o Dr. Silvio Luiz Pimentel atua junto àquela Instituição, bem como a data 
em que o mesmo iniciou suas atividades. A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) 
AGENDA COMUS PARA REUNIÕES EM 2005. Considerando o parecer favorável das 
Entidades quanto à alteração do horário das reuniões, a saber,das 17:00 às 16:00 horas, 
a plenária do conselho delibera por meio da resolução 001/05 que as reuniões ordinárias 
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dar-se-ão sempre na primeira quinta-feira do mês, às 16:00 horas. As reuniões 
extraordinárias, também serão realizadas no mesmo horário e convocadas conforme 
prevê o regimento interno deste conselho. 2) ASSUNTOS GERAIS. O Dr. Guilherme 
pediu a palavra para externar sua preocupação por conta do período de dificuldades que 
a Saúde irá passar, reflexo da administração anterior. As Unidades de saúde 
demonstram a precariedade da Saúde no Município, que  não foram equipadas 
devidamente e inauguradas a toque de caixa; não dispõem nem de materiais básicos à 
realização de alguns procedimentos; os profissionais têm dificuldade para exercer suas 
atividades, Informou que os recursos previstos para investimento este ano são algo em 
torno de 970 mil reais, já as necessidades devem superar em muito este valor. 
Argumentou ainda que desses recursos, esta na eminência de gastar 150 mil para 
aquisição de 04 ambulâncias em caráter emergencial. Disse estar encontrando 
resistências às medidas propostas pela administração para adequação dos recursos 
humanos disponíveis. Ao assumir a secretaria haviam unidades sem sala para os 
profissionais e outras com a maior parte do espaço físico vago, quase que diariamente, 
os profissionais escolhiam lugar para trabalhar, tem visitado as unidades em horários 
aleatórios para verificar cumprimento de carga horária e a qualidade do atendimento, já 
abriu processo de exoneração contra uma profissional médica, concursada, que atuava 
no Pronto Atendimento de Boiçucanga, visto ter recebido reclamações quanto a forma 
que atendia os pacientes. Havia registro de várias ocorrências onde a profissional era a 
responsável pela conduta. Completou que mesmo com todas as dificuldades, a sua 
equipe está imbuída em atender as necessidades da população observando, as 
prioridades da política de saúde do município. Quanto à aquisição de medicamentos, 
informou que tanto a SESAU como os demais órgão desta Prefeitura estão aderindo a 
modalidade de compra por meio de pregão eletrônico, o que garante a transparência das 
ações uma vez as informações quanto a compra são disponibilizadas à qualquer cidadão 
comum via Internet. Outra modalidade a ser explorada, e que certamente refletirá na 
redução de gastos, é a compra por meio de Ata de Registro de Preços, que se não 
atende a necessidade na diversidade compensa na redução significativa dos valores. O 
secretário disse ainda que uma preocupação da comunidade é a questão da dengue, já 
que a firma que vinha prestando serviços à SESAU, monitorando as nascentes e 
identificando os focos, possibilitando o direcionamento das ações no combate ao 
simulídeo e culicídeos, teve o contrato expirado. A substituição da contratada, por conta 
de questões administrativo-operacional, demandaria um tempo que ele não dispunha. 
Por conta disso foi realizada uma contratação emergencial por três meses. Espera contar 
com o apoio do COMUS para melhorar o serviço de saúde no município. A conselheira 
Eulália pediu a palavra para registrar a conduta da veterinária Carolina K. De Capitani 
quando acionada para prestar atendimento a um cachorro ferido na rua; a mesma 
chegou em menos de vinte minutos da chamada, com um veiculo da dengue e pegou o 
animal para prestar atendimento num local adequado. A conselheira consigna em ata 
seu louvor à conduta da médica veterinária citada. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São 
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Sebastião, 10 de fevereiro de 2005. Secretária:                    Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Marcos Salvador Mathias  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Fernando Fernandes dos Santos  
Boris Vaz  
Genoveva Pons Garcia  
Guaracy Alves de Alcântara   
Marisa de Souza  
Carmem Sanches  
Juliane Cristina Guilherme da Costa  
Célia Pinto  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Rocha Soares  
Carlos Cipullo Aymar  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Waldemiro da Luz  
Estiveram presentes como ouvintes os abaixo relacionados: 
Tânia Regina Sarak 
Antonio Carlos Nizoli P. Silva 
Rosalina Baldini Rodrigues 
Darlete da Cruz Souza 
Maria de Fátima Borges de Carvalho 
Elizete D. Nossabein 
Darcy de Souza 
João Joaquim de Freitas Filho 
Carolina K. De Capitani 
Sônia Aparecida de S. Monteiro Dias 
Eliane Carvalho de Mello 
Margareth Y. Umeda 
 


