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ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos três dias do mês de março 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) PLANO DE TRABALHO DAS COMISSÕES PROVISÓRIAS 
E PERMANENTES DO COMUS; 2) SITUAÇÃO DE FREQUÊNCIA ÀS REUNIÕES DO 
COMUS; 3) REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO N° 002/05. A conselheira Ana Paula iniciou 
a leitura do expediente do dia: A) Convite do Conselho Municipal de Caraguatatuba para 
o I Seminário Regional de Educação Permanente em Saúde do Litoral Norte a ser 
realizado no dia 05 p.f., no auditório da FUNDAC a partir das 15:00 horas; B) Ofício 
SESAU 101/05 anexo à relação de contratos em vigência na SESAU para conhecimento 
do conselho, encaminhado a Comissão Executiva para analise e considerações; C) 
Extratos do Fundo Nacional de Saúde. D) A pedido da conselheira Carmem, que 
representa o HSCC junto ao conselho, acrescentamos à ata da 51ª reunião 
extraordinária, que a prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2004 da 
subvenção social do HCSS Lei 1675/2004  foi fragmentada, pois o HCSS recebeu os 50 
mil reais em 31 de dezembro p.p., às 18:00 horas, após expediente bancário, 
impossibilitando o uso dos recursos, tendo sido depositado só dia 03 de janeiro de 2005. 
A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) PLANO DE TRABALHO DAS 
COMISSÕES PROVISÓRIAS E PERMANENTES DO COMUS:  O Dr. Guilherme pediu a 
palavra e declarou que após a realização do curso de conselheiros, mais 
especificamente durante a palestra do Dr. Gilson de Carvalho observou a importância da 
legitimidade dos Conselhos de Saúde nas suas ações e deliberações garantida por meio 
da paridade entre os distintos segmentos, na composição atual do conselho o governo 
possui 07 cadeiras, só não se pode afirmar que tal quantitativo invalidam as deliberações 
anteriores visto que a paridade entre os usuários não foi comprometida, o mesmo 
considera que é de suma importância que as comissões iniciem suas atividades 
especialmente a da revisão da Lei 1195/97 para fins de regularização da situação por ele 
exposta. A conselheira Ana Paula informou que as comissões do Comus deverão se 
reunir para elaborarem o plano de trabalho, que deverá ser apreciado pela plenária do 
conselho, sugeriu que os conselheiros se articulem e agendem já a primeira reunião para 
inicio das discussões. Atentou ao fato das demais comissões respeitarem o que prevê o 
regimento interno deste conselho no capitulo V, artigo 18  que dispõe sobre as 
atribuições previstas á comissão executiva evitando qualquer tipo de conflito. Propôs 
ainda, caso os demais membros das respectivas estejam de acordo, em aumentar o 
quantitativo dos membros. Proposta aprovada por unanimidade. 2) SITUAÇÃO DE 
FREQUÊNCIA ÀS REUNIÕES DO COMUS; A conselheira Ana Paula apresentou 
planilha demonstrando  a situação dos membros conselheiros e das entidades no tocante 
ao quantitativo de faltas ocorridas durante o período de março de 2004 à fevereiro de 
2005. Considerando que pelo regimento interno, muitas entidades estariam hoje fora do 
Conselho Municipal de Saúde, o que poderia causar um complicador visto o modelo de 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
___________________________ 

 2 
 

gestão do Município, necessitando alteração na Legislação, procedimento demasiado 
moroso à necessidade de continuidade dos trabalhos deste conselho. Para fins de 
orientação quanto ao procedimento, contatou o Conselho Nacional de Saúde que 
orientou que a plenária deliberasse, por meio de resolução, a anistia das faltas em 
exame e a adequação dos membros e entidades quanto a participação efetiva nas 
reuniões. Proposta aprovada por unanimidade. 3) REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO N° 
002/05.Considerando a resolução em exame, os conselheiros que não concluíram o 
curso de capacitação de conselheiros de saúde deverão ser substituídos por outros 
membros da Entidade que representam e este na próxima oportunidade fará o curso de 
instrumentalização das atividades. O Dr. Guilherme fez uma proposta de 
encaminhamento de que a resolução fosse revogada, considerando que a 
consecutividade dos dias em que o curso foi ministrado, dificultou a participação efetiva 
de alguns conselheiros, em especial os do governo, que encontraram dificuldades em 
deixar seus respectivos setores por tanto, tempo considerando o acúmulo de trabalho 
encontrado pelos mesmos desde que assumiram os compromissos que seus cargos 
requerem. A conselheira Célia Pinto apoiou a proposta de encaminhamento uma vez que 
o conselheiro Nilton Cursino, seria excluído do Comus por este motivo, injusto no caso 
visto que o mesmo é conselheiro ativo e presente junto ao Comus, contudo seu trabalho 
de operador na Petrobrás por ser em turno de escala o impediu de participar do curso. A 
conselheira Ana Paula colocou a proposta em votação, APROVADA por unanimidade. 
Foi emitida a resolução 004/05 que revoga a resolução 002/05. 4) ASSUNTOS GERAIS.  
A conselheira Ana Paula agendou reunião extraordinária para 10 de março p.f., a pauta é 
a apresentação da prestação de contas da Secretaria de Saúde referente ao 4ª trimestre 
de 2004. Aprovada a data pelos membros conselheiros presentes. A conselheira Célia 
Pinto pediu a palavra e procedeu a leitura de documento, parte integrante desta ata, que 
informa e justifica a sua saída do conselho, a saber, o fato da mesma manter vínculo de 
parentesco com profissional ligado ao governo. O Dr. Guilherme diz sentir muito a sua 
saída da conselheira e pede que a mesma não se afaste completamente do COMUS, 
pois o seu conhecimento adquirido ao longo dos anos de atuação como conselheira de 
saúde irão contribuir em muito com a proposta de administração desta gestão. A 
conselheira Ana Paula falou em seu nome e do conselheiro André Fontes, que sentem 
muito a saída da conselheira, pelo grau de admiração que os mesmos têm por sua 
integridade moral, e que ao longo desses anos de atuação lado a lado  aprenderam a 
respeitá-la e tiraram proveito de todo conhecimento que esta demonstra deter. Pode-se 
dizer que sua participação junto ao conselho contribuiu para a excelência na atuação do 
COMUS. O conselheiro Carlos Aymar também se manifestou quanto à falta que a 
conselheira irá fazer junto ao conselho. A conselheira Viviane disse estar muito sentida 
com a sua saída e  que espera poder contar com a mesma para auxiliar os conselheiros 
sempre que estes a solicitarem. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, 
que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 03 de março de 
2005. Secretária:                       Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
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Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Boris Vaz  
Genoveva Pons Garcia  
Marisa de Souza  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Carmem Sanches  
Célia Pinto  
Alziro Alvarenga Filho  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina S. Rocha  
Carlos Cipullo Aymar  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Waldemiro da Luz  
Estiveram presentes como ouvintes os abaixo relacionados: 
João Joaquim de Freitas Filho 
Márcia Saavedra de Souza Monteiro 
Darcy de Souza 
Carolina K. De Capitani 
Tânia Regina Sarak 
Antonio Carlos N. P. Silva 
Alden Mello de Aguiar 
 
 
 
 


