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ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
 
Aos seis dias do mês de abril 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) ELEIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DO 
CONSELHO. 2) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do 
dia: a) Leitura das Atas 90° ordinária e 60° extraordinária, aprovadas por unanimidade; b) 
Oficio do HCSS que encaminha a prestação de contas da subvenção social, Lei 1675/04, 
referente ao mês de fevereiro de 2006. A seguir passou-se a discussão da pauta. 1) 
ELEIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DO CONSELHO. 2) ASSUNTOS 
GERAIS. A conselheira Ana Paula questionou se os conselheiros estavam, esclarecidos 
quanto as suas atribuições considerando explanação e apresentação realizada pela 
mesma e pelo conselheiro André Fontes, os membros presentes não manifestaram 
nenhuma duvida. A seguir passou-se a eleição dos membros para compor as comissões 
do conselho: a) Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo 
Municipal de Saúde (Comissão de Finanças) eleitos os membros conselheiros, Carlos 
Aymar e Silvia G. Baszinsky do segmento dos usuários, Antonio Nisolli, do segmento do 
governo e Felix Plastino do segmento dos profissionais de saúde; b) Comissão de 
Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, conselheiros Eduardo Santos e Jair 
Pires, do segmento dos usuários, Ubirajara do Nascimento do segmento dos prestadores 
de serviço e Antonio Nisolli do segmento do governo; c) Comissão de Ética, os 
conselheiros Luiz Roberto e Eduardo, do segmento dos usuários, Wilmar do Prado do 
segmento do governo e Ubirajara do Nascimento, do segmento dos prestadores de 
serviço; d) Comissão dos Conselhos Gestores de Unidades, as conselheira Vivian Saad 
e Márcia Guimarães, do segmento dos usuários, Felix Plastino do segmento dos 
profissionais de saúde e Ana Paula do segmento governo. A conselheira Ana Paula 
solicitou que os membros analisassem o regimento interno para facilitar as atividades do 
Conselho. 2) ASSUNTOS GERAIS. a) A conselheira Ana Paula solicitou aos membros 
do conselho, que procurassem suas Entidades e cobrassem o envio da cópia da Ata que 
os elegeu como representantes, conforme prevê o regimento interno e externado em 
documentação encaminhada a cada uma das referidas. B) O conselheiro Felix 
argumentou da possibilidade de novas alterações na Lei 1195/97, visando ainda mais 
sua adequação já citada pela conselheira Ana Paula em reunião anterior, a saber, que o 
profissional de saúde a ser indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
seja um profissional atuante no serviço de saúde e ainda que o corpo clinico do HCSS 
tenha cadeira no COMUS dada sua relevância junto a Instituição. A conselheira Ana 
Paula informou que o assunto será pautado na próxima ordinária e solicitou ao 
conselheiro Felix que a solicitação do corpo clinico fosse formalizada e agregada de 
documento comprobatório da situação do corpo clinico junto ao CRM. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 
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presentes. São Sebastião, 06 de abril 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  
Mercedes Pons Garcia  
Derci de Fátima Andolfo  
Marisa de Souza  
Ubirajara do Nascimento  
Isilda Aparecida Rezende Guidice  
Carmem Sanches  
Felix Reinaldo Teixeira Plastino  
Luiz Roberto Santos  
Silvia Galhardo Baszynski  
Eduardo P. Santos  
Vivian Saad Sampaio  
Jair Pires  
Carlos Cipullo Aymar  
Dircéia Arruda de Oliveira  
Ana Cristina Rocha Soares  
Márcia de Souza Guimarães  
Viviane Moura Snodgrass  
Geraldo Donizete Santos do Nascimento  
Acácio Valdemiro da Luz  
Geraldo Nunes de Almeida  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


