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ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e cinco, às 16:00 horas, na sede da 
Secretaria da Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde na presença dos membros 
que assinam a lista de presença e esta Ata, para analisar e discutir a seguinte pauta: 1) PPA 
2006/2009. 2) C.E.O. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 3) 
FACILITADOR DO PÓLO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. 4) VACINAÇÃO CANINA. 5) 
PLENÁRIA PARITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR. 6) ELABORAÇÃO 
DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HCSS. Iniciada a reunião a conselheira 
Ana Paula, passou ao expediente com a aprovação da Plenária para leitura das Atas da 83ª 
reunião ordinária e 56ª extraordinária, na próxima ordinária, considerando a extensão das 
pautas da presente data, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se a discussão da 
pauta. 1) PPA 2006/2009. O Sr. André Fontes ressaltou que conforme combinado na reunião 
extraordinária de 24 de agosto p.p., onde foi apresentada a proposta de PPA 2006/2009 da 
SESAU, os membros tendo tido uma semana para analisar as ações que estão sendo 
propostas, destacando que os membros da Comissão de Finanças tiveram acesso a minuta 
com mais antecedência que os demais. Informou que a proposta da SESAU, já foi 
consolidada na proposta geral do Executivo, porém, ainda esta em tempo de ser alterada 
visto que não passou pelo Legislativo. Acrescentou que a SESAU tomou como referencia 
alguns parâmetros do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, de modo 
que os programas principais foram mantidos, sofrendo revisão das atividades para atingir os 
objetivos. Na área da Vigilância Sanitária, a atual diretora considerou alguns parâmetros 
muito vagos necessitando de detalhamento e codificação, concluiu que neste item não há 
muito que ser alterado uma vez que os programas são prioridades propostas pelo próprio 
Ministério da Saúde. Quanto aos valores, a SESAU partiu do valor executado em 2004, com 
projeção para os anos seguintes, de acordo com a evolução da receita. Declarou que 2004 
foi um ano atípico, com a execução orçamentária apertadíssimo, levando a atual 
administração a estimar um percentual maior sobre o valor de 2004 para 2006, senão 
correria o risco de sofrer com os reflexos do índice apresentado. A SESAU promoveu um 
critério de rateio com base na série histórica e nos valores liquidados com programas de 
2002 pra cá, referenciando o histórico de produção de atendimentos com projeção de 
aumento, informou aos presentes que os dados utilizados são oficiais e estão disponíveis no 
“site” do DATASUS. Destacou, ainda que os valores podem sofrer alteração uma vez que o 
planejamento compreende 04 anos, o que pode ser modificado por conta da variação do 
índice de arrecadação do município, aumentando ou diminuindo. O Sr. André atentou ainda 
ao fato de que, em setembro, o executivo deverá encaminhar ao Legislativo a proposta da 
LOA-Lei Orçamentária Anual, e que o trabalho apresentado agora na PPA define, em linhas 
gerais, a proposta da LOA para Saúde em 2006, pediu então que o assunto fosse pautado 
para próxima reunião uma vez que os valores são atuais sem necessidade de qualquer 
alteração e colocou-se a disposição dos membros para possíveis dúvidas. Colocado em 
votação a proposta da LDO 2006/2009 da Secretaria Municipal de Saúde, sendo aprovada 
por unanimidade.  2) C.E.O. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. A 
conselheira Ana Paula procedeu a leitura de documento encaminhado pela Dra. Sonia 
Monteiro, Diretora do Departamento de Odontologia, que solicitava a inclusão na pauta do 
CEO que consiste na transformação do Centro odontológico Municipal em Centro de 
Especialidades Odontológicas do Programa Brasil Sorridente do Governo Federal, uma vez 
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que o município atende aos critérios, normas e requisitos para implantação e 
credenciamento dos estabelecimentos definidos por meio da Portaria GM n° 1063 de 04 de 
julho de 2005. A mesma não se encontra no Município ficando o seu Wilmar, responsável 
pela explanação do pleito. O mesmo iniciou a explanação destacando que a unidade do 
Centro Odontológico, vem operando na região central, onde são realizados diversos 
procedimentos odontológicos como canal, prótese, endodontia e periodontia, sendo o único 
no litoral que realiza tais atendimentos via SUS. Desde 2004 o Ministério da Saúde, visando 
à reorganização do serviço de assistência de odontologia por meio de normativas expressas 
em portarias, vem promovendo a criação dos CEO’s. Em 2005 a equipe de odontologia da 
SESAU, decidiu por credenciar a unidade no projeto do Ministério de Saúde uma vez que já 
possui todos os requisitos e serie histórica de produtividade necessária ao pleito. Ressaltou 
que com esse incentivo financeiro de R$ 105.600,00 para fins de custeio, divididos em 12 
parcelas/ano e ainda R$ 50.000,00 mil reais para implantação, classificaram o Centro 
Odontológico é de CEO II com serviço especializado de odontologia e laboratório de prótese 
dentária, esta classificação é fixada com base populacional dos municípios. O único Centro 
com estas características, na região fica em Jacareí, o diferencial de São Sebastião esta no 
fato de já possuirmos o laboratório de prótese com profissional protético para os 
procedimentos. Este advento viabilizará o direcionamento dos recursos para incremento do 
atendimento. Ressaltou, ainda, que dentro dos critérios estabelecidos para pleito do 
credenciamento, não consta a necessidade de aprovação do COMUS, porém a atual 
administração adotou a conduta de participar o COMUS de suas ações. Colocado em 
discussão a plenária emitiu seu parecer favorável a iniciativa do credenciamento. 3) 
FACILITADOR DO PÓLO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. A Sra. Maria Aparecida, 
facilitadora do município no Pólo de Educação Permanente em Saúde do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, declarou que desde abril vem se preparando, com mais outros 39 facilitadores, 
representantes dos Municípios da DIR XXI e DIR XXIV, com o curso de Educação 
Permanente em Saúde, que basicamente sintetiza o reflexo da política de educação 
permanente em saúde do Governo Federal, onde o facilitador é uma das ferramentas que 
viabilizará difundir a educação permanente como pratica comum entre os gestores 
municipais, onde a interface entre Gestão, Formação, Funcionário e Controle Social atuem 
juntos movimentando a discussão em torno dos nós críticos do municípios. Declarou que se 
pode aprender de diversas formas, sem ter que parar para fazê-lo.  Informou que o próprio 
Pólo tem proposto uma análise critica da formação de cada um de seus integrantes, onde 
tradicionalmente o setor da Saúde trabalha com uma política de atenção e formação 
fragmentada, destacou que na universidade também aprendemos assim, e isso é remetido 
por nós no ambiente de trabalho, os setores não se conversam e permanecem separados 
sem se relacionar, a política da educação permanente é a interface entre os diversos setores 
da administração publica, com objetivo de promover a  atenção básica visando qualidade de 
vida à população. Os projetos a serem elaborados devem levar em conta as necessidades  e 
realidades locais. A Educação Permanente tem como o objetivo construir uma Política 
Nacional de formação e desenvolvimento para os profissionais de saúde para todos os níveis 
de instrução. Dirigidos a construção de um profissional crítico e atento às demandas de 
conhecimento relevantes. Declarou ser o SUS a maior política de inclusão social e que mais 
atinge pessoas no Brasil, porém é um processo moroso e que requer uma ampla discussão 
em torno das prioridades, acrescentou que a proposta da vivência conjunta dos problemas 
de saúde. Colocou-se a disposição dos membros conselheiros para quaisquer 
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esclarecimentos. A conselheira Ana Paula solicitou informações quanto ao processo de 
reestruturação do Pólo, que não tem pautado a votação de projetos, destacando que o 
município depende do inicio das atividades deliberativas do Pólo para viabilizar o Curso de 
Administração Financeira, voltado aos membros da Comissão de Finanças do COMUS e aos 
funcionários responsáveis pelo processo de consolidação da prestação de contas da 
Secretaria de Saúde. A  Sra. Maria Aparecida informou que o Pólo devolveu os projetos para 
adequação, uma vez que foi observada a necessidade de conscientização dos próprios 
membros do colegiado quanto a real definição e re-significação da educação permanente 
como idéia para reconstruir a proposta do SUS, com iniciativas transformadas, em 
conformidade com a gestão, dando sustentação ao Município. Destacou que o papel do 
facilitador, é de acompanhar e facilitar a reflexão critica sobre os processos de trabalho das 
equipes de saúde que operam no SUS, em todos os níveis de atenção, ajudando a equipe a 
problematizar para planejar as etapas de construção do projeto. Completou que até os 
valores referente à remuneração dos mestres esta em discussão para fins de definição de 
parâmetros. Colocou-se a disposição dos membros conselheiros para esclarecer, com mais 
detalhes, como utilizar os recursos do Pólo para garantir recursos para formação de nossos 
profissionais promovendo qualidade no atendimento.  4) VACINAÇÃO CANINA. A 
veterinária Carolina De Capitani, responsável pela Divisão de Zoonoses da SMS, antes de 
iniciar explanação em torno dos resultados obtidos com a Campanha de Vacinação, 
esclareceu à conselheira Ana Cristina o ocorrido no bairro de Camburi, quando a mesma 
contatou a SESAU visto que alguns moradores compareceram no posto móvel de vacinação 
minutos antes do horário de encerramento da referida, queixando-se do fato de não terem 
vacinado seus animais, declarou que a saída deu-se por conta da necessidade da cobertura 
da área  do sertão do Piavu onde já haviam vários moradores aguardando a equipe, concluiu 
informando que quarta-feira passada a equipe retornou ao bairro de Camburi, tendo 
vacinado mais 30 animais. Quanto aos dados da Campanha declarou que os resultados 
foram positivos, a vacinação de cães atingiu um percentual de 90%, onde a meta 
estabelecida era de 80%, num total de  9.674 animais vacinados numa população estimada 
em 10.732 animais, já os gatos atingiram um percentual de 80%, onde a meta era de 70%, 
num total de 1.271 gatos vacinados. A campanha mudou sua dinâmica, tendo sido realizada 
em 07 dias e por 04 equipes, 02 Costa Sul e 02 Costa Norte. A Conselheira Ana Cristina 
agradeceu a informação repassada. 5) PLENÁRIA PARITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR. A conselheira Ana Paula procedeu a leitura dos documentos 
administrativos no que tange o cumprimento dos requisitos do cronograma de realização da 
Plenária de Saúde do Trabalhador, a saber, Decreto e Portaria, aprovados pela plenária. 
Quanto ao regimento interno agendou reunião extraordinária para o dia 08 de setembro p.f.,  
onde será feita, ainda a indicação da Comissão Organizadora do Evento. A conselheira 
sugeriu o conselheiro Carlos Aymar para compor a referida, proposta aprovada por 
unanimidade. 6) ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
HCSS. A conselheira Carmem, representante do HCSS, justificou o não comparecimento do 
Sr. Marcelo, responsável pela elaboração da Prestação de Contas da Instituição e o maior 
instrumentalizado para responder os questionamentos pertinentes, por conta da presença da 
equipe de auditoria contratada pela PMSS, o mesmo necessita permanecer tempo integral 
para responder aos questionamentos dos auditores. Contudo, solicitou que os membros da 
Comissão de Finanças do conselho, manifestasse a viabilidade do comparecimento dos 
mesmos nas dependências da Instituição, tão logo seja concluída a auditoria, para 
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conferirem “in locuo” como é feito o processo de elaboração da prestação. 7) ASSUNTOS 
GERAIS. O Dr. Guilherme pediu a palavra  agradecendo a confiança depositada na 
aprovação da PPA que foi elaborada com critérios no sentido que o orçamento possa 
garantir a execução com sucesso das ações propostas. Declarou ter solicitado material áudio 
visual para que fosse apresentado ao COMUS fotografias retiradas nas dependências do 
Pronto Socorro Central, e que destacavam alguns pontos de ferrugem nas macas instaladas 
naquela unidade há muito anos. Acrescentou que existem pessoas comprometidas em 
ajudar e outros insistem em atrapalhar, lamentou que o mesmo não se fizesse presente. Já 
que este não vem desempenhando seu papel de médico na sociedade visto o grande 
número  de  reclamação  de  pessoas  humildes  que  são humilhados pelo mesmo durante o  
atendimento. Informou que preparou um material para apresentar ao Conselho que será 
mostrado na hora oportuna contemplando as realizações feitos nos últimos 07 meses. 
Aproveitou a oportunidade para destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
equipe da Central de Regulação de Vagas que vem agilizando pedidos de exames que se 
encontravam parados, alguns mais de dois anos, eliminando já em alguns casos, toda uma 
demanda reprimida de anos, nem bem começou e já estamos sendo referencia para os 
outros municípios da região, que já agendaram uma visita para ver de perto como funciona o 
sistema de agendamento e captação de oferta de serviços via SUS da central, destacou que 
a equipe vem buscando mecanismos para agilização de exames  e consultas em outros 
Municípios, destacou que  em breve estaremos realizando os exames de densidometria 
óssea e possivelmente ressonância magnética. Informou que esta sendo implementado o 3° 
turno, na unidade do  Centro de Saúde, com ênfase no atendimento de cardiologia e atenção 
integral à gestante de risco. Concluiu que as coisas estão caminhando e que o objetivo 
principal no momento e despertar o compromisso de quem atende e identifica a gestação de 
risco de encaminhá-la para atendimento especifico que garanta a qualidade de vida da mãe 
e do bebe, que contribuirá para redução dos índices de mortalidade materno e infantil. O Dr. 
Guilherme declarou que embora tenham sido feitos diversos questionamentos quanto a 
conduta adotada no processo seletivo do PSF, o objetivo da administração é o de agregar  
ao serviço profissionais com comprometimento, com perfil crítico, disposto a trabalhar em 
equipe e de levar em conta a realidade social para prestar atenção humana e de qualidade, 
fazendo o que gosta. Comentou ter participado da reunião do Comitê de Mortalidade 
Materna e Infantil onde foi informado de uma ocorrência que denota a importância de 
detectar o profissional acima referido. Certa feita, um profissional de saúde foi orientado a 
anotar no gráfico de acompanhamento de crescimento da criança, impresso que avalia a 
evolução do desenvolvimento da criança, o referido realizava periodicamente o procedimento 
pesando e medindo a criança e posteriormente anotando o resultado aferido no impresso. 
Pouco tempo depois foi observado que certa criança apresentava no gráfico uma queda na 
evolução culminando no diagnostico de desnutrição evolutiva da criança, que não fora 
sequer observado pelo responsável pelo apontamento. Considerou que o profissional não foi 
capaz de atentar ao fato de que algo não ia bem com aquela criança, acrescentou que este 
tipo de profissional não quer na sua equipe. A conselheira Ana Cristina solicitou que a 
UNIFESP desse alguns esclarecimentos quanto ao critério adotado no processo seletivo das 
vagas do PSF, uma vez que a população tem feito vários questionamentos aos membros 
conselheiros, pediu ainda que fosse pautado o processo de implantação do CCZ-Centro de 
Controle de Zoonoses. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 01 de setembro de 2005. 
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Secretária:                Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Luiz Francisco M. Corrêa  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Fernando Fernandes dos Santos  
Genoveva Pons Garcia  
Guaracy Alves de Alcântara   
Derci de Fátima Andolfo  
Isilda Aparecida Rezende Giudice  
Carmen Sanches  
Paulo Alexandre da Silva  
Juliane Cristina Guilherme da Costa  
Adriana Aparecida da Silva Gaia  
Alden Mello de Aguiar  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Rocha Soares  
Carlos Cipullo Aymar  
Nilton Cursino Siqueira  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Ageu Francisco Evaristo  
 
 


