
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
___________________________ 

 

1 
 

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos três dias do mês de agosto de dois mil e seis, 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) TERMO ADITIVO PSF; 2) RELATÓRIO DE GESTÃO 2005 E AGENDA 
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA 2006; 3) PLANO DE TRABALHO DAS COMISSÕES 
DO COMUS; 4) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-se ao expediente do 
dia: a) Leitura das Atas, 94ª ordinárias e 62º extraordinária, aprovadas por unanimidade; 
b); Solicitação da Coordenadoria de Enfermagem do PSF para retirada dos projetos 
apresentados em reunião anterior, e que seriam apreciados junto ao Pólo Permanente de 
Educação em Saúde do Vale do Paraíba; c) Prestação de Constas da Subvenção Social 
do HCSS, referente ao mês de janeiro de 2006; A seguir passou-se a discussão da 
pauta. 1) TERMO ADITIVO PSF; A conselheira Ana Paula iniciou a discussão da pauta 
justificando a ausência do conselheiro André Fontes, que representa a SESAU em 
reunião fora dali, e do Secretário de Saúde, Dr. Guilherme por conta de problemas de 
saúde com familiares. A servidora Jacqueline apresentou as alterações realizadas no 
Convênio PSF por meio de Termo Aditivo que consiste basicamente na ampliação de 
mais 02 (duas) vagas a profissionais de enfermagem, 01 (uma) surge uma vaga para 
Coordenador de Enfermagem que não será preenchida em função do Coordenador Geral 
ser um enfermeiro outra mudança é volta da vaga de Coordenador de Saúde Bucal, 
considerando documentos disponibilizados pela SESAU não há impacto financeiro. 
Colocado em discussão não houve questionamento dos presentes, em votação aprovado 
por unanimidade pelos presentes. 2) RELATÓRIO DE GESTÃO 2005 E AGENDA 
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA 2006; A conselheira Ana Paula relembra os membros 
conselheiros do assunto pautado anteriormente e abordado na palestra ministrada aos 
novos membros sobre as atribuições dos conselheiros de saúde, eles os Instrumentos de 
Gestão, regulamentados pela Portaria 548. Nesse caso o Relatório de Gestão e a 
Agenda Municipal de Saúde para o ano de 2006. Conforme o Conselho fora informado 
pela SESAU, quanto à dependência da disponibilização de dados estatísticos oficiais 
para consolidar certos instrumentos de gestão, o cumprimento dos prazos fica inviável, 
vale ressaltar ainda que a analise dos dados é de suma importância para estabelecer 
dos indicadores de atenção básica, assim poderá estar de fora nenhuma ação realizada 
pela SESAU. O Dr. Marcos Salvador Mathias, membro conselheiro e médico responsável 
pela Coordenação médica da SESAU e pela implementação da Central de Regulação 
Médica, declarou considerar a analise do relatório um trabalho minucioso. Serão 
disponibilizados disquetes aos membros conselheiros para analise do documento, pede 
o agendamento de uma reunião extraordinária para apreciação do mesmo. O Dr. Marcos 
pede que os conselheiros estudem o documento, se for o caso questione ou ainda sugira 
mudanças que ocorrerão nos transcorrer da reunião extraordinária. A conselheira Silvia 
sugeriu ainda a realização de uma reunião 02 (duas) horas antes da extraordinária 
agendada, assim os membros conselheiros poderiam discutir suas observações. A 
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reunião extraordinária terá como pauta a Prestação de Contas da SESAU do 2º trimestre 
de 2006. A conselheira ressaltou que o relatório de gestão é um documento mais 
elaborado, que dispõe, não só da quantidade de atendimentos realizados, mas também 
do custo médio desses atendimentos, e mais importante ainda o grau de resolutividade 
dos serviços prestados aos usuários, suas informações quando bem consolidadas 
permite ao gestor um rumo certo nas políticas de saúde a serem adotadas. Fica então 
acordado entre os presentes que o instrumentos de gestão pautados serão apresentados 
na próxima reunião extraordinária agendada para 22 próximo e colocado para apreciação 
e votação na próxima reunião ordinária do Conselho. 3) PLANO DE TRABALHO DAS 
COMISSÕES DO COMUS; A conselheira Ana Paula solicitou a manifestação dos 
Coordenadores das Comissões do Conselho para apresentação do Plano de Trabalho, 
ficando a Comissão Executiva isenta desta determinação, visto suas atribuições estarem 
dispostas no Regimento Interno do COMUS, a conselheira acrescentou que os membros 
das Comissões de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, CGU’s e Ética, 
receberem uma minuta de Plano de Trabalho para auxiliar na elaboração do mesmo, o 
documento consiste basicamente no modo como os membros das respectivas 
Comissões atuarão diante das situações que serão analisadas pelo grupo. Ressaltou que 
há grande dificuldade em reunir todos os membros das Comissões ou mesmo 50%+1, as 
propostas sugeridas as Comissões foi elaborada pela Comissão Executiva, exceto a da 
Comissão de Ética, que fora elaborado em reunião entre as conselheiras Genoveva e a 
Ana Paula, esta não sendo membro da Comissão. Acrescentou que cabe aos membros 
analisarem o documento, debaterem e proporem alterações para implementação do 
mesmo ressaltou ainda que tal procedimento esta previsto no Regimento Interno. Fica o 
assunto a ser tratado na próxima reunião do Conselho. O conselheiro Carlos Aymar 
Coordenador da Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do 
Fundo Municipal de Saúde (Comissão de Finanças) com a palavra procedeu a leitura da 
proposta de Plano de Trabalho da Comissão, elaborada pelos demais membros. 
Colocado em discussão, sem manifestações, a proposta foi aprovada por unanimidade 
pelos membros presentes. O conselheiro Carlos Aymar informou que os membros da 
Comissão têm recebido, mensalmente, da SESAU relatório das despesas, possibilitando 
mais tempo para analisar os dados. O conselheiro, como coordenador da Comissão de 
Finanças, solicita que o conselheiro Felix, membro da referida Comissão, seja 
questionado pela Comissão Executiva quanto a sua permanência tanto na Comissão 
como no próprio Conselho. A Comissão Executiva deve solicitar uma posição do 
conselheiro. A conselheira Silvia informa que deixara a Comissão de Finanças, sugere a 
indicação do conselheiro Roberto para vaga. Não havendo nenhuma objeção da Plenária 
o conselheiro é eleito por aclamação. 4) ASSUNTOS GERAIS. a) A conselheira Ana 
Paula informou que o Departamento Jurídico da Prefeitura, encaminhou a SESAU a 
proposta de alteração da Lei Municipal 1195/97, que regulamenta as ações do COMUS, 
o parecer foi favorável e a proposta agora segue para pauta junto a Câmara Municipal. 
Aos membros conselheiros que desconhecem a proposta de revisão da Lei, informou-os 
tratar-se da adequação da Lei Municipal a toda legislação e regulamentação que norteia 
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as ações dos Conselhos de Saúde, tanto na sua formação, como na sua atuação, dentro 
de suas atribuições. Informou que as alterações prevêem, entre outras coisas, a inclusão 
de novas Instituições, destacou que ainda cabem sugestões na proposta de revisão da 
Lei. A conselheira Ana Paula informou que a Comissão Executiva vem encontrando 
dificuldade para administrar a questão da assiduidade da Comunidade Indígena nas 
reuniões, considerando Regimento Interno, informou que o contato é realizado, mas os 
mesmos não comparecem. O conselheiro Carlos Aymar sugere a formação de uma 
Comissão provisória para realizar uma visita a Aldeia para entendimentos com os 
responsáveis. A conselheira Dercy considerou positiva a visita e acrescentou que o PSF 
deveria ajudar e inclusive trabalhar a questão da conscientização da importância da 
participação. As conselheiras Silvia e Ana Cristina se propõem a formar a Comissão. O 
Enfermeiro José Antonio, Coordenador do PSF, considera que os membros da 
comunidade indígena não acham importante o momento da discussão e sim o resultado 
rápido, acrescentou ainda que a Enfermeira que atua na Aldeia mantida pelo Projeto 
Rondon parece bem envolvida com a comunidade e certamente ira contribuir na questão. 
O Dr. Marcos informou que com a morte do médico responsável pelo atendimento 
ambulatorial o atendimento será realizado uma vez por semana no PSF Boracéia e na 
Aldeia Indígena, pelo Dr. Léo Jardim, médico infectologista , o atendimento das crianças 
fica por conta da pediatra Dra. Sandra Mamy. b- Agendada para 22 de agosto a próxima 
reunião extraordinária do COMUS com a seguinte pauta: Prestação de contas do 2º 
Trimestre de 2006, apresentação da proposta da Agenda Municipal de Saúde para o ano 
de 2006 e do Relatório de Gestão 2005 e. c- A conselheira Ana Cristina declarou, como 
membro do CGU’s do PSF Boiçucanga, que estão encontrando muitas dificuldades na 
resolução do problema em torno das escadas do prédio, são 50 (cinqüenta) degraus 
expondo ao risco crianças, gestantes e idosos, a conselheira informou ainda que em 
reunião ocorrida na costa sul entre a comunidade, o Prefeito a o Secretário de Saúde os 
mesmos pediram a ajuda das pessoas da comunidade para encontrar um imóvel para 
instalação do PSF, desde então os membros do Conselho Gestor estão sentindo a 
dificuldade de encontrar um local que atenda as necessidades para funcionamento de 
uma Unidade de Saúde. Diante disso e visando a resolução imediata do problema 
declarou que, os membros do Conselho Gestor propõem a locação de um imóvel para 
UBS Boiçucanga, ficando o térreo do prédio atual, exclusivamente, para as instalações 
dos PSF’s Boiçucanga I e II. A conselheira apresentou ainda uma segunda proposta da 
Comissão do CGU Boiçucanga I e II, sem aumentar os custos, instalar a UBS 
Boiçucanga nas salas vagas do prédio do P.S. Boiçucanga que, inclusive já abriga uma 
Unidade de Reabilitação. d- A conselheira Rita de Cássia pediu a palavra, para, em 
nome da APAE, questionar a SESAU quanto à resposta do projeto apresentado pela 
Instituição a SESAU para fins de celebração de Convênio, a mesma acrescentou que a 
proposta fora apresentada em 2005. Em contato com a DIR XXI a Instituição fora 
informada que, considerando a habilitação do município na gestão da saúde as 
responsabilidades e decisões são do gestor, logo para efetivação do projeto a SESAU foi 
acionada, o projeto teve parecer da Sra. Cidinha, assistente social da SESAU e 
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Coordenadora de Programas, depois, segundo a conselheira, encaminhado a SEDUC 
para esclarecimento em torno do Convênio vigente APAE/SEDUC, a documentação 
voltou para SESAU com o parecer da pasta questionada, depois foi encaminhado à 
Secretaria de Assistência Social para analise de possível duplicidade de pagamento com 
recursos públicos, o parecer foi emitido e da documentação voltou para SESAU. A Sra. 
Cidinha informou que fora contatada pela DIR XXI e pelo Núcleo Regional de Saúde 
quanto a esse caso ocorre que a própria documentação encaminhada pelo Estado faz 
exigências a celebração de Convênio que a APAE ainda não cumpriu. A conselheiro 
Antonio, assessor jurídico da SESAU, considerou que a conselheira Rita não se inteirará 
do andamento do caso, visto que a cera de um mês foi emitido um ofício da SESAU para 
agendamento de uma reunião para entendimentos. A Sra. Stela, secretária do Secretário 
de Saúde, presente na reunião, acrescentou que além do agendamento foi solicitado a 
adequação da proposta nos moldes estabelecidos pela Legislação vigente, sem resposta 
até a presente data. A conselheira Rita declarou desconhecer tais fatos de modo que 
entrará em contato com a Instituição. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 03 de agosto 
2006. Secretaria:                 Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Sônia Aparecida S. Monteiro  
Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva  
Ana Paula de Almeida  
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Débora Cristina Pereira Lima  
Viviane Moura Snodgrass  
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Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


