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ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS –CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 
Aos quatorze dias do mês de setembro 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) AGENDA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2006 
–RELATÓRIO DE GESTÃO 2005; 2) APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 
2006/2009; 3) CCZ-CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES; 4) ASSUNTOS 
GERAIS. Iniciada a reunião a conselheira Ana Paula informou que a conselheira Ana 
Cristina apresentou um problema de saúde, minutos antes da reunião, sendo levada ao 
Pronto Socorro Central Municipal, onde permanece sob cuidados médicos. A seguir 
passou-se ao expediente do dia: a) Leitura das Atas 95º ordinária e 63º extraordinária, 
sendo aprovadas por unanimidade, b – Apresentação do SIOPS – 1º Semestre de 2006, 
da Secretaria Municipal de Saúde entregue ao conselheiro Carlos Aymar, coordenador 
da Comissão de Finanças, para análise dos dados e posterior parecer à Plenária. c- 
Ofício Sindserv 285/06 solicitando cópia do Convênio de Municipalização da Saúde; d – 
Oficio 370/06 SEDUC, justificando o não comparecimento das conselheiras Mercedes e 
Genoveva em 03 de agosto p.p.. e – Carta 09/2006 da SEDUC solicitando indicação de 
representante do COMUS para reunião preparatória da I Conferência Municipal de 
Saúde. f – O conselheiro Carlos Aymar distribuiu aos membros conselheiros convite para 
inauguração da ala nova do HCSS, que acontecerá em 22 de setembro, às 17 horas; A 
seguir passou-se a discussão da pauta. 1) AGENDA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O 
ANO DE 2006-RELATÓRIO DE GESTÃO 2005; A conselheira Ana Paula ressaltou a 
disponibilização de copia em reunião anterior dos documentos que serão apreciados e 
votados hoje. Para esclarecer duvidas quanto a elaboração da Agenda de Saúde 
proposta pela SESAU para o ano de 2006 a Sra. Maria Aparecida, assistente social e 
coordenadora de programas da SESAU. A conselheira Dercy acrescentou que a nova 
Portaria do Ministério da Saúde estabelece diretrizes a serem seguidas pelos Estados e 
Municípios, a do Pacto Pela Saúde, prevê ações específicas para saúde do idoso não 
contempladas na proposta da SESAU, sugeriu que se comece a pensar em projetos. A 
Sra. Maria Aparecida informou que a SESAU já atua na saúde do idoso, com 
atendimento diferenciado em algumas unidades, como é o caso da unidade do Morro do 
Abrigo e que certamente novos projetos serão desenvolvidos e expandidos na rede 
publica. A conselheira Ana Paula indagou se haviam mais questionamentos, sem mais 
questionamentos foi colocado em votação à proposta da Agenda Municipal de Saúde 
para o ano de 2006 da SESAU, sendo aprovada por unanimidade dos presentes.  
A conselheira Ana Paula indagou os conselheiros quanto a questionamentos referente ao 
Relatório de Gestão 2005 da SESAU, não havendo manifestações acrescentou que o 
documento foi consolidado com base em dados oficiais, ou seja, incontestáveis e 
disponíveis nos órgãos oficiais do governo Estadual e Federal. A conselheira pediu a 
atenção dos membros da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de Saúde, 
para análise posterior deste documento, considerando que os resultados obtidos nas 
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ações implementas pelo governo é que vão direcionar seu planejamento para o ano 
seguinte. Colocado em discussão a Plenária emitiu parecer favorável ao documento por 
unanimidade. 2) APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 2006 / 2009; A conselheira 
Ana Paula informou aos membros conselheiros que a legislação disponibilizada na 
primeira reunião da nova composição do COMUS servirá de subsídio para analise que os 
mesmos terão que realizar no documento apresentado pela SESAU que contempla a 
proposta do Plano Municipal de Saúde para os próximos quatro anos de gestão do SUS 
no município. O documento será disponibilizado, impresso ou em disquete, para 
avaliação dos membros do conselho ficando, inicialmente, suas possíveis alterações e 
votação para próxima reunião ordinária do COMUS. 3) CCZ-CENTRO DE CONTROLE 
DE ZOONOSES;A conselheira Ana Paula informou que a pedido da conselheira Vivian 
solicitou a presença da Dra. Carolina, responsável pelo setor de Zoonoses no município 
a comparecer para informar as atividades iniciais do CCZ que encontra-se prestes a 
inaugurar. A Dra. Carolina informou que a atuação da equipe do CCZ será pautada no 
manual de procedimentos da unidade, com objetivo principal do controle da zoonose 
urbana. As primeiras ações a serem implementadas são o registro dos animais, a 
instalação de posto fixo de vacinação de animais, recolhimento de animais errantes, 
incentivo a adoções de cães e gatos, investigação dos animais agressores visando 
diagnostico precoce em caso de raiva ou outra patologia, com atendimento de segunda a 
sexta-feira, das oito as dezoito horas. A conselheira Ana Paula questionou como será o 
procedimento para casos em que o animal agrediu ou oferece risco às pessoas e tal fato 
ocorre fora deste expediente. A Dra. Carolina respondeu que inicialmente não terão 
plantões noturnos nem tão pouco expedientes aos finais de semana. A conselheira Dercy 
indagou quem deve ser acionado quando o caso caracterizar urgência e emergência. A 
Dra. Carolina informou que os bombeiros atendem a chamados desta natureza, os 
animais com registro serão recolhidos e seu dono será acionado. A conselheira Dercy 
informou que em Caraguatatuba as ações já existem e são regulamentadas por Lei. O 
conselheiro Ubirajara questionou a população máxima que a unidade comporta e se a 
unidade terá responsável técnico. A Dra. Carolina informou que ao todo são 06 canis 
coletivos que abrigam até 04 animais de médio porte, acrescentou que a Lei regulamenta 
um metro e meio quadrado por animal, quanto à responsabilidade técnica da unidade a 
mesma assumiu. Com a palavra o Sr. Sérgio, biólogo e membro da equipe do CCZ e 
responsável pelo estudo dos animais de pequeno porte. O mesmo iniciou sua 
explanação declarando que existe um outro lado da zoonose que não é só cão e gato, 
estudando os animais que se proliferam em função do ambiente gerado pelo homem 
como é o caso do lixo para proliferação de ratos, baratas, escorpiões e outros. 
Acrescentou que estes animais se não observados podem oferecer até mais risco a 
população, e que as ações de orientação e conscientização tem resolvido os problemas 
que surgem diariamente. A conselheira Ana Paula questionou que medidas têm sido 
tomadas para eliminar o caramujo africano que tem causado tanto transtorno a 
população. O Biólogo informou que tem sido realizadas vistorias nos locais de risco, 
como terrenos abandonados, em parceria com a equipe da Dengue acrescentou que por 
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conta da aquisição de EPI’s a equipe vem desenvolvendo ações nunca antes realizadas. 
Como é o caso de vistorias em cavernas, moradias preferidas dos morcegos, animal 
considerado o mais poderoso proliferador silvestre. O conselheiro Ubirajara informou ter 
notado o aparecimento de formigas que picam doido, tanto na costa sul como no centro e 
costa norte, questionou se esta ocorrência merece a atenção do CCZ e se este pode ser 
considerado um fenômeno sazonal. O Biólogo respondeu que tão logo o CCZ seja 
acionado uma equipe será deslocada para o local para avaliação e coleta de material 
para analise de laboratório em São Paulo, esta analise possibilitará a identificação da 
espécie para realização de ações específicas. Concluída a explanação sem mais 
questionamentos. 4) ASSUNTOS GERAIS. a – A conselheira Ana Paula informou que, 
acompanhadas das conselheiras Silvia e Ana Cristina, realizou uma visita, pouco antes 
da reunião, especificamente nas alas que passam por reformas no Hospital de Clínicas, 
por conta de denúncias junto a imprensa local, de que os pacientes estariam expostos ao 
risco considerando os produtos utilizados, porém necessários, durante a reforma. 
Ressaltou, que muitos cuidados foram tomados no que tange a exposição ao material 
liberado, principalmente o pó, como isolamento da área, transferência de alguns 
pacientes que requerem mais cuidados. Destacou que por mais cuidados que se tenham 
certos fatores são inevitáveis como é o caso do barulho, compensado pela rotina de 
limpeza e desinfecção que se pode observar durante a visita. A área da pediatria 
encontrava-se totalmente isolada e o Hospital apresenta condições visíveis de 
atendimento. b) A conselheira Ana Paula informou que foi publicada, pela imprensa local, 
uma declaração do Dr. Capitani, médico infectologista e responsável pelo atendimento e 
acompanhamento dos pacientes do Centro de Infectologia Municipal, onde o mesmo 
afirmava ter acionado o COMUS, por conta da decisão da Administração do Hospital de 
Clinicas de restringir seu percentual de leitos SUS para 70%. A conselheira solicitou que 
fique registrado que o COMUS não fora acionado junto a Comissão Executiva quanto ao 
caso, ressaltando que o COMUS sempre soube observar as solicitações do Dr. Capitani. 
O conselheiro Ubirajara, representante do HCSS, fez lembrar que Audiência Pública no 
Teatro Municipal para a apresentação do relatório final da equipe de auditoria contratada 
pela SESAU para realizar um levantamento nas contas do HCSS< na ocasião do 
técnicos alertavam para o problema em função do elevado percentual de leitos SUS que 
a Instituição disponibilizava, que chegava a 93%, argumentou que a noticia causa 
estranheza, visto que a conclusão da reforma vai viabilizar a recuperação de um 
quantitativo de leitos SUS e particulares, destacou a, declarou que a redução dos leitos 
SUS são contingências  próprias do momento, ou seja, a própria reforma e ratificou o 
convite para inauguração de modo que os demais conselheiros observem as melhorias. 
c) A conselheira Ana Paula, a pedido do Coordenador da Comissão de Finanças, 
conselheiro Carlos Aymar, contatou o conselheiro Felix para questiona-lo se 
permaneceria na Comissão considerando que o mesmo não tem comparecido as 
reuniões convocadas para os membros da comissão. A resposta obtida junto a 
Instituição que o conselheiro representa é de que este não tem sido convocado para tal. 
A conselheira Ana Paula informou a Instituição que as reuniões do COMUS são mensais 
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e agendadas para um calendário de 12 meses de modo que os conselheiros só são 
acionados pela Comissão Executiva quando da necessidade de realização de reunião 
extraordinária e que ainda a maior parte das reuniões das comissões são agendadas em 
plenário, as ultimas inclusive, com a presença do Dr. Felix foi observada a sua 
disponibilidade em particular, e segundo a Comissão de Finanças o mesmo não 
compareceu em nenhuma delas. O conselheiro André Fontes disponibilizou cópias de e-
mail’s enviados ao conselheiro lembrando da realização  das reuniões e ainda e-mail 
enviado pelo conselheiro declarando-se ciente. Diante dos fatos a Comissão Executiva 
observará o disposto no Regimento Interno quanto à periodicidade do conselheiro e 
sugere que os planos de trabalho disponham deste item. d) A Sra. Maria Aparecida, 
facilitadora do Pólo de Educação, convida os membros conselheiros a participar do 1º 
Encontro Loco Regional do Vale do Paraíba de Educação em Saúde, o Seminário 
organizado pela equipe tem como objetivo passar as pessoas mais informações quanto à 
atuação dos Pólos e o reflexo na saúde do paciente. Os interessados devem deixar 
agora seus dados para possibilitar o planejamento da viagem com relação ao veículo que 
fará o transporte, as despesas com alimentação correrão por conta das Administrações 
Públicas envolvidas. O Seminário visa sensibilizar os envolvidos da importância do 
cumprimento, por parte dos governos municipais das disposições do Pacto Pela Saúde, 
documento aprovado em maio de 2006 que consiste numa nova proposta de políticas de 
saúde, agregando novas ações às administrações municipais, e em novas áreas. e)- A 
conselheira Ana Paula pede atenção dos membros conselheiros à proposta da Dra Sonia 
considerando os benefícios do projeto principalmente para crianças e jovens do 
município. Dra. Sonia, membro conselheira, representante da SESAU, declarou compor 
ainda a Diretoria da APS – Associação dos Profissionais de Saúde, e vem apresentar ao 
COMUS a proposta feita a SESAU para celebração de Convênio entre APS-PMSS, 
visando a realização de um curso de Atualização em Ortodontia e Ortopedia Funcional 
de Maxilares, para dentistas. Ressaltou que o projeto tem duas vertentes, a de capacitar 
o profissional local, bem como contemplar pessoas de baixa renda e que certamente não 
poderiam arcar com os custos de um tratamento ortodôntico que envolve a colocação de 
aparelho dentário. Destacou que a proposta de parceria, com a SESAU envolvera 
também a avaliação técnica do assistente social para enquadramento social do paciente. 
Serão cobrados valores quase que simbólicos considerando que não cobrem o custo dos 
materiais entre R$ 5,00 a R$ 120, 00, acrescentou que esses valores inicialmente foram 
estabelecidos: 1- em decorrência da disponibilidade de cada um: 2 – em função de que o 
teto é equivalente ao valor cobrado por profissionais particulares, logo quem pode pagar 
não se sujeitará a comparecer aos sábados ou mesmo aguardar um pouco mais de 
tempo. Os recursos obtidos serão destinados a cobrir parte dos custos do tratamento 
com documentação ortodôntica, tais como raios-x e panorâmicas. A conselheira afirmou 
que a APS sempre pautou suas deliberações em favor do profissional de saúde, 
desenvolvendo, inclusive, parcerias com a SESAU voltadas às questões sociais, como 
foi o curso ministrado para formação de ACD’s-auxiliares de consultório dentário onde 30 
profissionais foram qualificados, estando, já, alguns empregados e a APS tem objetivo de 
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continuidade ao curso prevista para o final do ano ou inicio de 2007. Externou aos 
conselheiros que a proposta de parceria com a SESAU para realização desse novo 
projeto consiste na disponibilização do local, bem como dos equipamentos do Centro 
Odontológico Municipal, ou seja, a área clinica e que a APS não dispõe. Esta proposta 
esta sendo avaliada pelo jurídico da Prefeitura e posteriormente será apresentada ao 
COMUS. A área clinica requisitada compreende, basicamente, os consultórios daquela 
unidade de atendimento odontológico, sendo aos sábados e a cada quinze dias, o curso 
trataria cerca de cem pacientes com colocação de aparelho ortodôntico. A conselheira 
Ana Paula questionou se haverá uma avaliação social do paciente. A Dra. Sonia 
informou que pode ser acrescentado ao projeto, este critério de avaliação, inclusive, 
sendo realizado pelas próprias assistentes da SESAU, visto que os pacientes já estão 
identificados pelas fonoaudiólogas da rede pública de saúde. A conselheira Ana Paula 
questionou quais seriam os pontos de analise do jurídico municipal. A Dra. Sonia 
informou que basicamente o fato de cobrar, mesmo que simbolicamente, por 
procedimentos realizados em espaço público, finalizou disponibilizando o envio da 
minuta do projeto por e-mail para análise dos membros conselheiros. O conselheiro 
Carlos Aymar considerou o projeto de interesse comum aos usuários do SUS no 
município. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, 
será assinada pelos presentes. São Sebastião, 14 de setembro 2006. Secretaria:                 
Ana Paula de Almeida. 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 
Sônia Aparecida S. Monteiro  
Antônio Carlos Nisoli Pereira da Silva  
Wilmar Ribeiro do Prado  
Ana Paula de Almeida  
André Fontes dos Santos  
Derci de Fátima Andolfo  
Ubirajara do Nascimento  
Isilda Aparecida Rezende Giudice  
Eduardo P. Santos  
Carlos Cipullo Aymar  
Dircéia Arruda de Oliveira  
Viviane Moura Snodgrass  
Acácio Valdomiro da Luz  
Geraldo Nunes de Almeida  
Luiz Gonzaga dos Santos  
Geraldo Nunes de Almeida  
Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 


