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ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
 
Ao primeiro dia do mês de junho 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) SITUACIONAL DA AVDEC. 2) SITUACIONAL 
PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO DE BOIÇUCANGA. 3) ASSUNTOS 
GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do dia: a) Leitura da Atas 92º 
ordinária e 61º extraordinária, aprovadas por unanimidade. b) Ofício 159/2006 da 
Secretaria da Educação justificando a ausência da conselheira Mercedes em 04 de maio 
p.p; c) Ata da eleição dos representantes da Federação Pró Costa Atlântica e do 
SINDPETRO. A conselheira Ângela informou desconhecer os tramites para realização de  
tal indicação, questionou se seria necessária uma reunião entre os Sindicatos ou 
individual. A conselheira Ana Paula informou que poderia ser individual. d) Ofício 
COMUS 06/2006 ao Corpo Clínico do HCSS informando da aprovação do COMUS da 
inclusão dos mesmos no Conselho a partir da aprovação da revisão da Lei Municipal 
1195/97 junto a Câmara Municipal; e) Ofício COMUS ao SINDSERV, que solicitou cópia 
do convenio entre a SESAU e a PROMUR para operacionalização das unidades de 
urgência e emergência municipal, informando não haver o referido exceto para fins de 
discussão de pauta. 1) SITUACIONAL AVDEC. A conselheira Ana Paula informou ter 
sido contatada pelos representantes da Instituição de modo que fosse agendada para 
esta reunião uma apresentação do situacional da mesma, considerando 
questionamentos levantados por membros conselheiros. Informou ainda que a Instituição 
não solicitou cancelamento da pauta tendo sido aguardados até p presente momento, 
sem que comparecessem. 2) SITUACIONAL PRONTO SOCORRO E PRONTO 
ATENDIMENTO DE BOIÇUCANGA. Dr. Guilherme cumprimentou os presentes e 
informou que tem surgido vários questionamento em torno da possível gestão do Pronto 
Socorro Central por parte do Instituto PROMUR, declarou que não existe nenhum 
documento legal que regulamente tal situação, o que tem havido são conversas para que 
a unidade seja acoplada a gerencia do HCSS, declarou ainda que tão logo se encerrem 
as negociações o COMUS será o primeiro a ser participado. Acrescentou que qualquer 
medida adotada será em função da melhoria na qualidade e resolutividade dos serviços 
prestados, em virtude de problemas operacionais existentes entre o Corpo Clínico do 
HCSS e Pronto Socorro. Declarou ainda que há uma grande resistência para que essas 
adequações se consolidem a começas pela remuneração, que fora adequada 
recentemente, no que range o GPS-Gratificação de Pronto Socorro propiciando assim 
uma uniformidade na remuneração dos profissionais que executam as ações naquela 
unidade. Informou que existiam e existem situações consideradas inconstitucional pela 
própria justiça, e que ainda tramitam para resolução. Declarou que esta empenhado em 
melhorar o sistema de saúde do município. Os estudos e conversas em torno da 
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gerencia do Pronto Socorro são preliminares,  informou ainda que esta sendo 
programada uma reforma do HCSS, em virtude da decisão do Prefeito de não mais 
construir um novo Hospital na cidade. Colocou-se a disposição dos membros 
conselheiros para conversas fora das reuniões para dirimir possíveis duvidas. 3) 
ASSUNTOS GERAIS. a) A conselheira Ana Paula informou que foi aberto um inquérito  
civil, junto a Promotoria, questionando a formação do Conselho no que tange os 
preceitos da Resolução 333/01. A conselheira procedeu a leitura de um documento que 
será encaminhado ao Prefeito, uma vez, que fora este questionado pela Promotoria, um 
breve histórico das atuações do COMUS para adequação da Lei 1195/97, ressaltou, 
ainda, que a formação atual não atende as prerrogativas da referida, contudo, a paridade 
prevista na Lei federal 8142/90, nunca fora comprometida. A conselheira Silvia 
acrescentou que a federação Face Norte agrega varia Instituições da sociedade civil, 
inclusive a Associação dos Portadores de Deficiência Física que agora integrara o 
Conselho com cadeira própria. b) Foi agendada reunião para Comissão de 
Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde para 
dias 08 e 14 p.f.. c) Dr. Guilherme informou que, conforme documentação encaminhada 
ao COMUS explicando da inviabilidade da apresentação do Relatório de Gestão 2005 
por conta do não fechamento dos dados por parte do SEADE, ainda persiste, tão logo 
haja a consolidação dos mesmos será apresentado ao Conselho o referido instrumento 
de gestão. d) Dr. Guilherme informou que fora assinado o Termo de Parceria entre a 
PMSS e o Instituto PROMUR, para fins de serviço de otorrinolaringologia, nos moldes da 
proposta apresentada ao COMUS. e) Dr. Guilherme informou que no início do ano foram 
distribuídos 117 aparelhos de glicemia, bem como os insumos, aos portadores de 
Diabetes cadastrados junto ao Programa Municipal de Diabetes. Tal ação foi uma 
parceria entre a SES e a PMSS, que nesta data acaba de ser viabilizado, pelo mesmo 
mecanismo, mais 62 aparelhos que serão distribuídos a outros portadores de diabetes. f) 
A Dra. Tânia Sarak agradeceu ao Conselho a disponibilização da cópia do Relatório Final 
da 3ª Conferência Municipal de Saúde realizada em dezembro de 2005, acrescentou que 
o documento fora muito bem elaborado, com muitos detalhes, e que certamente 
viabilizará um acompanhamento das ações a serem implementadas. Acrescentou ainda 
que o COMUS esta tendo um avanço muito grande a começar pela adequação da Lei 
1195/97 que ampliara ainda mais a participação dos segmentos ali contemplados. g) A 
conselheira Vivian questionou se já existe um protocolo para implementação do CCZ – 
Centro de Controle de Zoonoses. Dr. Guilherme informou que as ações a serem 
executadas observarão o disposto na legislação vigente. A conselheira acrescentou que 
nem tudo que a Lei prevê é a solução. Dr. Guilherme argumentou que não comprometerá 
o orçamento municipal e nem tão pouco trará prejuízos à comunidade com ações que 
não foram planejadas, e que os procedimentos não podem ser elencados em virtude da 
unidade não estar operando, visto encontra-se em construção. A conselheira dercy 
informou que tem ocorrido reuniões entre os representantes dos municípios do litoral 
norte para busca de soluções em torno da implantação dos CCZ’s, visto que o assunto é 
muito complexo e polemico. A conselheira Ana Paula solicitou que caso houvesse 
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interesse por parte da conselheira Vivian o assunto poderia ser pautado em reunião do 
COMUS, considerando as declarações da conselheira Dercy. h) O conselheiro Jair 
questionou o estados dos uniformes da equipe da Dengue, que ou não existem, ou não 
apresenta condições de uso e ainda que foi abordado por funcionários da Dengue que 
declararam haver uma proibição, no horário do almoço, de que os mesmo almoçassem 
juntos. Dr. Guilherme pediu que o Sr. Darcy, diretor do Departamento Administrativo 
explicasse a situação dos uniformes. Sr. Darcy informou que já esta em processo de 
compra. Quanto ao horário de almoço foi uma determinação da SESAU por conta de 
denuncias da própria população de que alguns funcionários não estariam executando as 
atividades. A conselheira Silvia sugeriu que o conselheiro Jair e a mesma fossem 
atendidos pela Diretora de Vigilância Sanitária para esclarecer os questionamentos 
levantados.  Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, 
será assinada pelos presentes. São Sebastião, 01 de junho de 2006. Secretaria:                
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  
Marisa de Souza  
Felix Reinaldo Teixeira Plastino  
Telma Akemy Kajiya  
Rita de Cássia do N. Simioni  
Eduardo P. Santos  
Vivian Saad Sampaio  
Ana Maria Melo Piscina  
Jair Pires  
Márcia de Souza Guimarães  
Viviane Moura Snodgrass  
Ângela Regina Couto  
Acácio Valdemiro da Luz  
Geraldo Nunes de Almeida  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


