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ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e seis, 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 esta Ata, e a lista de presença, para 
analisar e discutir a seguinte pauta: 1) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO COMUS-SS 
PARA 2006; 2) RELATORIO DE GESTÃO 2004; 3) RELATÓRIO FINAL DA 3ª 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 4) PROJETOS PARA O PÓLO DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO VALE DO PARAIBA; 5) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
DA LEI ORGANICA E LEI MUNICIPAL 1195/97; 6) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a 
reunião passou-se ao expediente do dia: a) Ofício 16/05 da Casa dos Conselhos, 
solicitando o cronograma de reuniões do COMUS para 2006 para reserva de espaço 
naquela Casa. Pela viabilidade de acesso aos documentos disponíveis na SESAU, a 
conselheira Ana Paula propõe-se que as reuniões continuem ocorrendo nas 
dependências da SESAU, proposta aprovada por unanimidade; b) Ofício 665/05 SEDUC, 
justificando a ausência das conselheiras Genoveva e Mercedes em 01 de dezembro p.p; 
c) Oficio 688/05 SEDUC, justificando a ausência da conselheira Genoveva em 14 de 
dezembro p.p.; d) Ofício 28/06 SEDUC justificando a falta das conselheiras Genoveva e 
Mercedes em 06 de outubro p.p., e da conselheira Genoveva nesta; e) Apresentação de 
cópia do Decreto Municipal n° 3304 de 03 de janeiro de 2006 que altera a composição do 
COMUS; f) Extratos do Fundo Nacional de Saúde para vistas dos conselheiros; g) 
Disponibilização dos relatórios da movimentação de liquidação por despesa aos 
membros da Comissão de Acompanhamento da movimentação Orçamentária do Fundo 
Municipal de Saúde. A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) CALENDÁRIO DE 
REUNIÕES DO COMUS-SS PARA 2006; A Comissão Executiva apresentou proposta de 
manutenção do calendário com as reuniões ocorrendo na primeira quinta-feira de cada 
mês, que foi aprovada por unanimidade pelo plenário do COMUS. As reuniões 
extraordinárias serão agendadas conforme prevê o Regimento Interno deste Conselho. 
2) RELATORIO DE GESTÃO 2004; A Secretaria Municipal de Saúde apresentou o 
Relatório de Gestão 2004. Com peridiocidade anual e prazo de apresentação 
regulamentado pela Portaria GM 548, este não fora elaborado pelo então gestor da 
saúde que compreende o período em exame. Uma condicionalidade regulamentada pela 
Portaria citada a apresentação de tal instrumento de gestão é prerrogativa do gestor, 
considerando a habilitação do município na gestão dos serviços de saúde.. A conselheira 
Dercy ressaltou que o Relatório de Gestão, em síntese, é a correlação entre as metas 
pactuadas, as ações executadas para cumprimento de tais metas e os recursos 
investidos na obtenção do percentual planejado. Acrescentou que o referido não faz a 
relação citada quanto aos recursos empregados, e nem se as metas foram atingidas ou 
não, concluiu colocando-se a disposição dos técnicos da SESAU para orientações 
quanto à consolidação deste e de outros instrumentos que integram a Portaria GM 548. 
O Dr. Guilherme afirma ter assinado um documento cuja responsabilidade da veracidade 
deve ser atribuída ao gestor anterior e que só o faz para não comprometer o repasse de 
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recursos, que poderia levar na interromper das ações da SESAU. O documento foi 
colocado em votação e considerando a declaração disposta no referido de que, as 
informações ali apontadas foram obtidas por meio de fontes oficiais do governo, 
consolidadas em banco de dados como SEADE, SIAB, SIA-SUS, entre outros, 
especificamente disponíveis na Internet para consulta, no site do Ministério da Saúde e 
Secretaria de Estado da Saúde e ainda por informações complementares obtidas junto 
aos funcionários que atuaram na época, o plenário emite parecer favorável às 
informações contidas no Relatório de Gestão 2004. Sem objeções exceto as orientações 
da conselheira Dercy. 3) RELATÓRIO FINAL DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE; A Secretaria Municipal de Saúde apresentou o Relatório Final da 3ª Conferência 
Municipal de Saúde, ocorrida em 16 e 17 de dezembro de 2005. O documento 
demonstra as ações desenvolvidas para realização do evento, que vão desde a 
consolidação dos debates ocorridos durante as 03 (três) Pré-conferências, até as 
deliberações finais do plenário da 3ª CMS. O Secretário de Saúde, Dr. Guilherme 
ressaltou que já existem propostas oriundas da 3ª CMS, que tão devem ser implantadas 
e implementadas ainda neste 1° trimestre de 2006, a saber, o Serviço de Ouvidoria em 
Saúde, argumentou que não discorrerá sobre o assunto no presente momento, optando 
por pautar o assunto para próxima reunião do COMUS, onde se fará presente o Dr. 
Agrimeron, Coordenador de Planejamento Estratégico da UNIFESP, e que tem 
colaborado no processo de criação do serviço. Quanto ao Relatório da 3ª CMS, será 
disponibilizado aos conselheiros cópia de relatório síntese, contendo basicamente o 
descritivo de cada eixos, as deliberações e as moções aprovadas no plenário. O 
documento na integra ficará sob tutela da Comissão Executiva podendo os demais 
membros realizar consulta quando necessário. 4) PROJETOS PARA O PÓLO DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO VALE DO PARAIBA; Presentes o Dr. Antonino 
Galdino Eduardo Neto, Médico Coordenador do Pronto Atendimento de Boiçucanga, e a 
Enfª Eliane de Carvalho Mello, Coordenadora de Enfermagem do PSF, propositores de 
projetos a serem custeados pelo Pólo de Educação Permanente do Vale do Paraíba. O 
Dr. Antonio, propositor de dois projetos, o primeiro um Curso de Capacitação sobre 
Diabetes Melitos - Identificando o Paciente e o segundo Plano de Informações aos AÇS. 
Quanto ao primeiro o propositor afirmou que a idéia surgiu de um treinamento realizado 
em julho passado num curso de pós graduação em PSF, onde foi feito um levantamento 
a cerca do perfil do paciente diabético. Acrescentou que o diabetes é hoje a quarta causa 
básica de morte, principal causa de membros inferiores e cegueira adquirida.  
Questionado pela Sra. Cidinha, Coordenadora de Programas da SESAU e facilitadora do 
município junto ao Pólo VP, se o mesmo teria discutido a necessidade do projeto com o 
Coordenador Municipal do Programa de Diabetes, Dr. José Ricardo. O Dr. Antonino 
respondeu que o Dr. José Ricardo atua como plantonista no PA de Boiçucanga, e ambos 
tiveram a alguns dias uma conversa em torno do projeto, o mesmo afirmou que o 
Coordenador de Diabetes teria, inclusive, sugerido sobre o projeto. Colocado em votação 
o projeto foi aprovado por 10 (dez) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Quanto ao 
segundo projeto, após extenso debate foi retirado da pauta para adequações. Com a 
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palavra a Enfª Eliane, propositora de 03 (três) projetos: Capacitação para atendimento 
interdisciplinar humanizado nas unidades de saúde e ambulatorial de crianças cirúrgicas 
e sua família, Capacitação em Processamento de Materiais e Recepcionando com 
Qualidade. O primeiro foi questionado quanto ao indicador epidemiológico que aponte a 
necessidade de tal projeto, e ainda o número de crianças que se submetem ou se 
submeteram a procedimento desta monta no município que justifique sua priorização. O 
segundo projeto teve como justificativa as regulamentações previstas em Lei para 
garantia da esterilização em ambiente de saúde. A conselheira Carmem questionou, 
ainda, se todas unidades têm ou terão tal equipamento de modo que sua priorização seja 
destacada. A Enfª Eliane respondeu que grande parte das unidades dispõe deste 
recurso.A conselheira Dercy acrescentou que o conteúdo programático necessita de 
adequações que permitam uma análise fiel da necessidade do projeto. Quanto ao 
terceiro projeto, a conselheira Silvia acrescentou que o conteúdo, ainda, apresenta muito 
do teor do convênio firmado entre a UNIFESP e a PMSS para operacionalização do PSF. 
Logo não vê a necessidade de propostas de mesmo teor serem implementadas 
isoladamente. Após amplo debate foi deliberada a necessidade de adequação dos 03 
(três) projetos para posterior discussão em plenário. 5) PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
DA LEI ORGANICA E LEI MUNICIPAL 1195/97; Obedecendo a critérios regimentais 
formou-se em 2004, uma Comissão Provisória para Revisão da Lei Municipal n° 1195/97, 
Lei esta que cria e regulamenta as ações do Conselho Municipal de Saúde no Município. 
Ocorre, que mesmo tendo sido alterada por três vezes, a legislação municipal não 
atende a todas as prerrogativas para formação de conselho de saúde, dispostas na Lei 
Federal n° 8142/90 e Resolução ° 333 do Conselho Nacional de Saúde está garantida 
pela Lei supra citada, sem contar as disposições da Lei Complementar ° 791 que 
regulamenta as ações de saúde no Estado de São Paulo e seus respectivos municípios. 
Os membros da Comissão realizaram uma última análise em 13 de outubro p.p., e 
aprovaram a proposta que trata entre outras coisas da inclusão de novas entidades no 
conselho representando os usuários, prestadores de serviços e trabalhadores da saúde, 
o segmento do governo perde duas cadeiras e o HCSS uma, os profissionais de saúde 
terão garantido a participação das Comissões de Ética de Enfermagem e de Ética 
Médica, esta empossada em janeiro p.p.. Mais complexidade se deu para o ajuste da 
representatividade do Sindicato do Servidor Público Municipal, o SINDSERV, que sai da 
categoria de usuários e passa para trabalhadores do SUS, para tal e para garantir a 
paridade prevista na legislação federal, foi acrescido de adequações, que amarram a 
indicação do representante trabalhador da área da saúde. No segmento dos usuários 
foram incluídas a Associação dos Portadores de Deficiência de SS, uma solicitação 
antiga da Instituição, representantes das Pastorais existentes no município, também uma 
reivindicação da Diocese de Regional, em Caraguatatuba. Os CGU’s-Conselhos 
Gestores de Unidades terão cadeira garantida no segmento dos usuários e dos 
trabalhadores de saúde. Tanto na Lei Orgânica do Município, quanto na Lei Municipal 
1195/97, foram inseridas adequações quanto a periodicidade das Conferências de 
Saúde, de a cada um ano, para a cada quatro anos, conforme Lei Federal n° 8142/90. 
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Na Lei Orgânica foram encaminhadas outras propostas, e na sua grande maioria para 
correções ortográficas ou de sentido como “comunidade real”, para o correto que é 
“comunidade rural”. Os membros da referida Comissão presentes se manifestaram 
favoráveis as propostas, conforme Ata da reunião, parte integrante desta. Colocado em 
votação foram aprovadas por unanimidade as propostas apresentadas que devem agora 
seguir rito de encaminhamento à Câmara Municipal. 6) ASSUNTOS GERAIS. a) Pauta 
da 89ª ordinária: Relatório de Gestão 2005 e Serviço de Ouvidoria em Saúde. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
presentes. São Sebastião, 19 de janeiro de 2006. Secretária:                       Ana Paula de 
Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Mercedes Pons Garcia  
Derci de Fátima Andolfo  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Carmem Sanches  
Silvia Galhardo Baszynski  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Rocha Soares  
Carlos Cipullo Aymar  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


