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ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos quatorze dias do mês de dezembro 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) RELATÓRIO DE GESTÃO 2004; 2) 3ª CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 3) PROJETOS PÓLO; 4) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a 
reunião passou-se para o expediente do dia com a leitura das Ata 85ª reunião ordinária 
do COMUS, aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 1) RELATÓRIO DE 
GESTÃO 2004; A conselheira Ana Paula apresentou o Relatório de Gestão 2004 da 
SESAU, em cumprimento a Lei 8142/90, 8080/90, NOB 01/02 e Portaria GM 548 do 
Ministério da Saúde. Declarou que o prazo previsto para tal é 20 de janeiro do ano 
posterior a execução da gestão, ação não realizada pela gestão anterior. O Sr. André 
Fontes informou que para viabilizar a analise dos conselheiros o documento foi colocado 
na Internet, especificamente na página da PMSS-SESAU-COMUS, pediu ainda que o 
assunto fosse pauta da próxima reunião para a votação do documento. A conselheira 
Derci declarou que a portaria em exame prevê a apresentação ao COMUS, não a 
aprovação. O Sr. André destacou que o COMUS deve manifestar parecer quanto as 
informações contidas no documento apresentado. Aprovada a inclusão na pauta da 
próxima reunião do COMUS. 2) 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE; A 
conselheira Ana Paula reforçou junto aos membros do COMUS a importância da sua 
atuação durante a realização da 3ª Conferência Municipal de Saúde. Conforme previsto 
regimento interno aprovado pelo próprio Conselho, todos os membros conselheiros, 
titulares e suplentes, são Delegados natos na Conferência, com direito a voz e voto a 
ambos. Atentou ao fato de que foram eleitos Delegados nas Pré-conferências que não 
detêm todas as informações relevantes ao SUS. Destacou que o papel dos membros do 
COMUS é nortear as discussões em torno dos temas propostos de modo que as 
deliberações estejam de acordo com preceitos legais do SUS. A conselheira informou 
ainda da dificuldade em contatar as Instituições ligadas ao Conselho para que fossem 
substituídos os membros faltosos. 3) PROJETOS PÓLO; A conselheira Silvia Galhardo 
recebeu do Dr. Antonino, médico do PSF Boiçucanga uma proposta de treinamento dos 
agentes comunitário de saúde do PSF voltado a questão do Diabetes, a mesma 
considerou de grande valia para o serviço, destacou ter encaminhado a facilitadora, Sra, 
Maria Aparecida Piedade, cópia do referido para verificação do cumprimento das 
condicionalidades previstas. O assunto será pautado na próxima reunião do Conselho, 
englobando outros projetos pendentes na mesma linha. 4) ASSUNTOS GERAIS. a) 
Justificada a ausência das conselheiras Genoveva e Karin e do conselheiro Luiz 
Gonzaga. b) A pedido da conselheira Silvia foi agendada reunião extraordinária para 20 
de dezembro, cuja pauta abordará os assuntos pendentes de 2005. Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. 
São Sebastião, 14 de dezembro de 2005. Secretária:                       Ana Paula de 
Almeida. 
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LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Mercedes Pons Garcia  
Guaracy Alves de Alcântara  
Derci de Fátima Andolfo  
Marisa de Souza  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Carmem Sanches  
Palmina Marques de Moraes  
Juliane Cristina G. da Costa  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Jarina C. P. Martins  
Adriana Aparecida da Silva Gaia  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eulália Lara de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Rocha Soares  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Waldemiro da Luz  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


