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ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS–CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dez dias do mês de novembro 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) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3° TRIMESTRE DE 2005; 2) 
PROPOSTA DA LOA 2006; 3) CIA DAS PATAS; 4) TABELA SUS; 5) ASSUNTOS 
GERAIS. Iniciada a reunião passou-se a discussão da pauta. 1) PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO 3° TRIMESTRE DE 2005; O Sr. André Fontes iniciou a explanação 
informando que a Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do 
Fundo Municipal de Saúde realizou reunião para análise dos documentos, emitindo 
parecer favorável à aprovação das contas apresentadas. Acrescentou que foram 
analisados processos licitatórios, o resumo da execução orçamentária consolidada em 
relatórios analíticos e gráficos com os dados da despesa liquidada por natureza da 
despesa, detalhamento de outras despesas correntes, despesas por fontes de recursos, 
comparativo do valor aplicado em relação à EC 209, prestação de contas da subvenção 
social HCSS-Lei 1675/04, prestação de contas do convênio PSF, prestação de contas da 
subvenção social AVDEC-Lei 1606/2002, este em especial foi novamente questionado 
pelo conselheiro Nilton, a constatação da não regularização do vínculo empregatício da 
pessoa que presta serviços de secretariado junto a Entidade. Foram analisados, ainda, 
os extratos bancários das contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao trimestre em 
exame. As conciliações bancárias foram apresentadas por amostragem , principalmente 
dos recursos repassados ao HCSS. O conselheiro Carlos Aymar, presidente da 
Comissão, ratificou a declaração do Sr. André Fontes, emitindo parecer favorável da 
Comissão à aprovação da prestação de contas. Ressaltou a importância dos 
documentos serem disponibilizados com a devida antecedência propiciando uma  analise 
mais minuciosa dos mesmos. Manifestou certa preocupação com, segundo ele, a 
constante utilização de recursos para fins de preparação de coquetéis e coffee break, 
prática comum não só na SESAU. A conselheira Genoveva, pediu a palavra, declarando 
que a Secretaria de Educação promove seus coquetéis com o apoio dos fornecedores, 
evitando ônus aos cofres públicos. Sem mais questionamentos foi colocada em votação 
a Prestação de Contas do 3° trimestre de 2005, tendo sido aprovada por unanimidade 
pelos membros presentes. 2) PROPOSTA DA LOA 2006; O Sr. André Fontes informou 
tratar-se, basicamente, dos dispostos nas planilhas apresentadas na proposta do PPA 
2006/2009, aprovado pelo COMUS em sua 56ª reunião extraordinária, realizada em 24 
de agosto p.f.. Foram disponibilizadas cópias aos conselheiros por conta de pequenas 
adequações feitas desde então na 85ª reunião ordinária. Colocado em discussão e 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade pelos membros presentes. 3)CIA DAS 
PATAS; A Sra. Vivian Saadi Sampaio, presidente da CIA das Patas, cumprimentou os 
presentes e agradeceu o espaço cedido pelo COMUS para que a Entidade pudesse 
expor as atividades desenvolvidas. Informou que a Instituição, sem fins lucrativos, conta 
com a ajuda financeira exclusiva dos associados ou de pessoas que se beneficiaram 
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com as ações desenvolvidas. A CIA das Patas é uma Instituição que atende animais 
domésticos em situação de risco, destacou que uma das atividades mais resolutivas 
implantadas é a campanha de adoção de cães e gatos, promovida já diversas vezes. A 
mesma apresentou material áudio visual, com dados relevantes às ações implementadas 
pela Instituição desde sua constituição. A Sra. Vivian manifestou interesse em formar 
uma parceria com a SESAU no sentido de contribuir com o CCZ, já que a base das 
ações da Entidade são consideradas relevantes à saúde pública e coletiva.  A 
conselheira Silvia agradeceu a presença da Entidade destacando que o COMUS, 
considera de grande impacto as ações desenvolvidas. A conselheira Ana Paula destacou 
que cabe ao Secretário de Saúde a gestão dos serviços públicos, inclusive às ações de 
Controle de Zoonoses, inicialmente por tratar-se do uso de recursos públicos. Destacou 
que a transferência ou terceirização da gestão incorrem em descumprimento da Lei, logo 
só poderá ser avaliada em que ou como a CIA das patas poderá atuar, posterior a 
implantação e implementação do CCZ, visto que as ações devem estar em conformidade 
com a legislação vigente, sugeriu que fosse feito contato com a Dra. Carolina, veterinária 
responsável pela Divisão de Zoonoses da SESAU, para que as duvidas em torno da 
questão fossem dirimidas. Ressaltou que somadas às ações do CCZ, as da CIA das 
Patas contribuirão para benefício da comunidade, em parceria ou isoladamente, sempre 
é claro respeitando os espaços garantidos por Lei para atuação. 4) TABELA SUS; A 
conselheira Ana Paula procedeu a leitura do Ofício ADM. n° 201/2005 que encaminha 
cópia do expediente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas do Estado de São Paulo, que trata da paralisação das atividades 
assistenciais eletivas  por 24 h, a partir da zero hora de 18 de outubro p.f.. O HCSS 
declara no Ofício sua intenção de não aderir à proposta. A conselheira Carmem informou 
que as atividades não serão paralisadas por conta desse movimento, mesmo com o 
HCSS passando pelos mesmos problemas que as Entidades a fins. A conselheira Ana 
Paula declarou ter se reunido com a presidente do COMUS, conselheira Silvia, no 
sentido de definir as medidas que seriam tomadas pelo conselho em conseqüência da 
situação. Foi consenso que a plenária manifestasse seu apoio à revisão da tabela SUS 
consolidada por meios de resolução. Colocado em discussão a plenária aprova por 
unanimidade a proposta apresentada, por meio da Resolução COMUS 006/2005. 5) 
ASSUNTOS GERAIS.  a) A conselheira Ana Paula solicitou que os membros da 
Comissão de Ética agendassem reunião para viabilizar a conclusão do parecer final, 
referente ao processo contra a conselheira Silvia Galhardo, e ainda os membros da 
Comissão Provisória de Revisão da Lei 1195/97, cuja mesma ora integra em substituição 
ao Sr. Boris Vaz. Ressaltou que na data será apresentado a Comissão a proposta 
elaborada pela SESAU para adequação da referida Lei. b) Alterada a data da reunião 
ordinária do COMUS de 1ª de dezembro para 14 de dezembro com a seguinte pauta: 
apresentação do relatório de gestão 2004 – SESAU, 3ª Conferência Municipal de Saúde 
e projetos do Pólo de Educação. c) Agendada uma reunião extraordinária para o dia 17 
de novembro para avaliação da proposta de regimento interno da 3ª Conferência 
Municipal de Saúde. d) Justificada a ausência da conselheira Derci e Paulo Alexandre. 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 
assinada pelos presentes. São Sebastião, 10 de novembro de 2005. Secretária:                 
Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Fernando Fernandes dos Santos  
Genoveva Pons Garcia  
Guaracy Alves de Alcântara  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Carmem Sanches  
Adriana Aparecida da Silva Gaia  
Silvia Galhardo Baszynski  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Rocha Soares  
Carlos Cipullo Aymar  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Geraldo Nunes de Almeida  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


