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ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e seis, às 16:20 horas, após segunda 
chamada, 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) RELATÓRIO DE GESTÃO 2005; 
2) PROJETO DE APOIO E FORTALECIMENTO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 
NO SUS; 3) SERVIÇO DE OUVIDORIA EM SAÚDE; 4) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a 
reunião passou-se ao expediente do dia: a)Ofício 002/06 da Federação FACENORTE, 
indicando novos membros para compor o COMUS. Considerando que o referido não 
aponta em substituição a quem a conselheira Ana Paula pede que a conselheira Silvia 
intervenha junto a Instituição para adequação do objeto do documento; b); Informe da 
Comissão Executiva aos membros que deverão acionar suas Instituições para indicação 
de membros para composição do COMUS para o novo biênio, a conselheira Ana Paula 
informou que tem tido dificuldades em contatar os responsáveis e ressaltou que com 
exceção da APS, tiveram mudanças que não foram informadas ao COMUS, dificultando 
o canal de comunicação que a Comissão necessita ter com as Instituições que compõem 
o COMUS, pediu que os membros o fizessem para agilizar o processo; A seguir passou-
se a discussão da pauta. 1) RELATÓRIO DE GESTÃO 2005; A conselheira Ana Paula 
procedeu a leitura do Ofício SESAU n° 48/2006, que solicita o adiamento do prazo para 
apresentação do Relatório de Gestão 2005, em virtude do não fechamento dos Órgãos 
oficiais responsáveis pela análise dos dados que dispõem sobre o cumprimento das 
metas pactuadas pelo gestor municipal para o referido período. Outro fator que inviabiliza 
a consolidação dos dados é a não realização da prestação de contas do 4° trimestre de 
2005, ocorrido por conta da Secretaria Municipal da Fazenda não ter concluído suas 
atividades até o presente momento. O conselheiro Carlos Aymar, membro da Comissão 
de Acompanhamento da Movimentação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, que 
aguarda contato da SESAU para avaliação dos documentos, e acrescentou que os 
relatórios da movimentação e liquidação por despesa têm sido disponibilizados 
mensalmente pela SESAU conforme entendimentos. O Sr. André Fontes informou que 
tão logo a SEFAZ conclua as atividades os membros da referida Comissão serão 
acionados. O plenário do COMUS, por unanimidade, deliberou pela aprovação da 
solicitação da SESAU externada no Ofício, parte integrante desta Ata. O assunto será 
pautado tão logo os dados oficiais sejam disponibilizados. 2) PROJETO DE APOIO E 
FORTALECIMENTO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO SUS; A conselheira 
Ana Paula apresentou documento recebido via e-mail, que informa da programação para 
realização de curso de capacitação para conselheiros de saúde via Pólo de Educação 
Permanente em Saúde do Vale do Paraíba, (onde o município é contemplado com 30 
(trinta) vagas. Embora duas turmas tenham sido formadas em 2004 e 2005, considera 
favorável a aprovação do COMUS, haja visto a provável indicação de novos membros 
para o próximo biênio. Proposta aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 
3)SERVIÇO DE OUVIDORIA EM SAÚDE; O Dr. Guilherme apresentou aos membros do 
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COMUS, o Dr. Agrimeron, Coordenador de Planejamento Estratégico da UNIFESP, 
colaborador no processo de implantação e implementação do Serviço de Ouvidoria em 
Saúde. O Dr. Agrimeron cumprimentou os presentes e informou tratar-se de uma 
ferramenta de suma importância para consolidação de um sistema de saúde que atenda, 
sobretudo, as necessidade mais prementes da comunidade. Destacou, que se bem 
utilizada o serviço propiciará um canal de comunicação direta entre os usuários e a 
Secretaria Municipal de Saúde, ressaltou que outras vantagens vêem agregadas a 
implementação do serviço, com o registro fiel das informações captadas pelo serviço de 
Ouvidoria em Saúde permitirá a visualização de um diagnostico preciso dos entraves 
relacionados aos serviços de saúde no município. Dr. Guilherme informou que a 
implantação do serviço não teve representatividade no orçamento, uma vez que tanto o 
Ouvidor, como a equipe de apoio serão compostas por servidores municipais que já 
desempenham funções dentro da SESAU, não recebendo nenhum valor a mais para tal. 
Indagado sobre quem seria o Ouvidor. O Secretário apresentou a Dra. Sonia, dentista e 
Coordenadora do PSF Saúde Bucal, e concluiu destacando que além de um número 
único de 0800, o serviço de Ouvidoria contará com um e-mail e um número de fax, para 
ampliação do serviço. Destacou, ainda, que além de reclamações, poderão ser efetuadas 
criticas, elogios e sugestões a respeito do serviço publico de saúde no município. O Dr. 
Guilherme confirmou que o serviço tem previsão de inicio para este mês, e que os 
membros receberam convite para participar da cerimônia de lançamento. 4) ASSUNTOS 
GERAIS. Alterada de 02 para 09 de março, a data da reunião ordinária do COMUS, 
justificada por conta da proximidade com o feriado do carnaval, fator que dificultaria o 
acesso dos membros da Costa Sul, proposta aprovada pelos membros presentes. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 
pelos presentes. São Sebastião, 02 de fevereiro de 2006. Secretária:                         Ana 
Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA           
Antônio Guilherme Duarte de Carvalho  
Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Derci de Fátima Andolfo  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Carmem Sanches  
Juliane Cristina Guilherme da Costa  
Adriana Aparecida da Silva Gaia  
Silvia Galhardo Baszynski  
Viviane Moura Snodgrass  
Ana Cristina Rocha Soares  
Carlos Cipullo Aymar  
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Nilton Cursino Siqueira  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Geraldo Nunes de Almeida  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


