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ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e cinco, às 16:30 horas, na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São 
Sebastião na presença dos membros que assinam esta e a lista de presença para 
analisar e discutir a seguinte pauta: 1) CCZ-CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES; 
2) PROJETO PÓLO; 3) COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DO PSF; 
4) 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃ. 5) PSF-PROCESSO 
SELETIVO UNIFESP.  A conselheira Ana Paula iniciou o expediente do dia: Leitura das 
Atas: 83ª e 84ª reunião extraordinária, APROVADA por unanimidade após alterações 
solicitadas; 56ª e 57ª reunião ordinária, APROVADA por unanimidade; A) Oficio SESAU 
449 e 498 de 2005, que pede a indicação de dois membros usuários do COMUS para 
compor a Comissão de Acompanhamento do Convênio do PSF e indica os 
representantes da SESAU na comissão, a saber, Dra. Maria de Fátima Borges de 
Carvalho e André Fontes dos Santos; B) SIOPS 1° semestre de 2005, encaminhado pela 
Secretaria Municipal de Saúde e segue para ciência da Comissão de Acompanhamento 
da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde; C) Oficio 18/05 da 
Associação Companhia das Patas, que solicita informações à SESAU com dados 
estatísticos para o projeto; D)  Oficio 435/05 substituindo o Sr. Boris Vaz pela Sra. 
Mercedes Pons Garcia membro suplente, passando a conselheira Genoveva para 
titularidade; E) Oficio Circular DIR XXI GAB n° 1876/2005, divulgando a decisão do 
Conselho Estadual de Saúde em emitir parecer favorável a não participação das DIR’s 
nos Conselhos Municipais de Saúde: F) Carta da Sra. Josivania Carlos dos Santos, que 
pede a intervenção do COMUS para averiguar o processo seletivo realizado pela 
UNIFESP aos funcionários do PSF; G) Oficio Circular 11/05, divulgando a decisão do 
Tribunal de Contas da União de n° 600/2000; H) Oficio Circular 30/05 da Comissão 
Executiva do Pólo Permanente de Educação Permanente do Vale do Paraíba; I) Extratos 
do Fundo Nacional de Saúde; J) Revistas do CONASENS e Informes ANVISA , 
distribuído aos membros presentes. A seguir passou-se à discussão da pauta. 1) CCZ-
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES; A veterinária responsável pela Divisão de 
Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Karolina Capitani, 
informou que a implementação do CCZ-Centro de Controle de Zoonoses esta prevista 
para os próximos três meses. O conselheiro Carlos Aymar  argumentou se haveria a 
viabilidade da Secretaria de Saúde de estabelecer uma parceria com a ONG, CIA das 
Patas de modo que as ações executadas no Município voltadas ao controle das 
zoonoses possa ser desenvolvida em conjunto. A conselheira Silvia considerou 
necessário que antes que haja alguma sugestão de parceria entre a referida, faz-se 
necessário que a Entidade apresente sua proposta e atuação junto ao Município. O 
conselheiro Nilton fará o contato com a ONG, para que a mesma compareça na próxima 
reunião do Conselho, ressaltou, ainda, que já houve a solicitação por parte da referida, 
para tal, contudo na ocasião do agendamento motivos externos levaram a 
impossibilidade de comparecimento dos responsáveis pela Instituição. 2) PROJETO 
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PÓLO; A conselheira Silvia declarou que após entendimentos com a propositora dos 
projetos, Enf. Eliane, foi acordado a retirada dos referidos da pauta por conta da 
solicitação de mais dados que justifiquem a necessidade de execução dos mesmos. 3) 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DO PSF; A conselheira Ana 
Paula, em atenção ao expediente do dia, solicitou a manifestação dos membros 
conselheiros, do segmento dos usuários, quanto ao interesse de compor a Comissão de 
Acompanhamento do Convênio do PSF. Quando da deliberação para formação da 
referida comissão, as conselheiras Silvia Galhardo e Ana Cristina haviam declarado a 
disponibilidade para tal , a comissão executiva procede a indicação das mesmas, 
proposta aprovada por unanimidade Plenária. Na oportunidade foi agendada a primeira 
reunião da comissão para 25 de outubro p.f..4) 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃ. Considerando o disposto no artigo 1° da Lei Federal 
8142/90, no que tange a realização das Conferências de Saúde, o Secretario de Saúde, 
Dr. Antonio Guilherme Duarte de Carvalho, convoca a 3ª Conferencia Municipal de 
Saúde, que dar-se-á em 17 e 18 de dezembro, o mesmo acrescentou, que é necessário 
haver uma mobilização da sociedade civil organizada e dos profissionais de saúde, para 
garantir que a participação de todos resulte numa ação política e concreta para o 
município, consolidada em propostas que visem a solução  e a efetivação de um sistema 
de saúde de qualidade que atenda os princípios do SUS. Declarou ainda que os 
membros conselheiros que desejarem auxiliar a Comissão Organizadora do evento, 
entrem em contato com a Secretaria de Saúde, de modo que possamos alavancar o 
processo democrático que é a realização das Conferências de Saúde no âmbito do SUS 
. 5) PSF-PROCESSO SELETIVO UNIFESP. A conselheira Ana Paula informou que a 
equipe da UNIFESP, responsável pela implementação do processo seletivo, declararam 
não poder comparecer para prestar os esclarecimentos solicitados pela conselheira Ana 
Cristina, no que tange os questionamentos dos profissionais de saúde, que atuavam no 
Programa e que não foram aprovados na avaliação, por conta de estarem na fase final 
da seleção. A conselheira Ana Cristina acredita estar havendo certa resistência por conta 
da equipe da UNIFESP em prestar os esclarecimentos devidos, argumentou, ainda, que 
este é o momento de se dar as respostas necessárias, uma vez que com o final do 
processo seletivo não há mais o que fazer. O Dr. Guilherme interveio e declarou que os 
membros conselheiros serão atendidos pelo Dr. Mário, responsável pela UNIFESP, não 
havendo a necessidade de intermediários, declarou fazer questão desta medida para 
garantir a transparência no processo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 05 de outubro 
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  



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
___________________________ 

 3 
 

Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Silvia Galhardo Baszynski  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Rocha Soares  
Carlos Cipullo Aymar  
Nilton Cursino dos Santos  
Acácio Waldemiro da Luz  
Geraldo de Almeida  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


