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Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e vinte e três 1 
minutos, no Auditório Mario Covas – teve inicio a reunião ordinária do COMUS, sendo presidido 2 
pelo Presidente Dr.º Rodolfo Bertti, que compõe a mesa e da as boas-vindas a todos. Por não 3 
ter quórum a votação da ATA de nº 008/2016 fica para a próxima reunião. O presidente convida 4 
para tomar posse os membros do CGU do CAPS Infantil: titulares Jacqueline Aparecida Claudino 5 
Menengrone, Silvia Maria Caetano do Prado,Willian Pereira da Silva, Fabrícia Alves Guedes. 6 
Suplentes: Elizabeth Tacelli Fagundes Siqueira, Piero Eduardo Menengrone, 7 
Girlene Kelle Barbosa Dantas e Carlos Eduardo Fagundes de Siqueira, dr. Rodolfo agradece aos 8 
novos membros do CGU. Comunicou aos presentes que estava aberta as inscrições dos 9 
munícipes que não são conselheiros e queiram fazer uso da palavra no fim da reunião o fizesse 10 
por escrito com a secretaria executiva, e que o prazo para a inscrição era de quinze minutos. O 11 
presidente pergunta para Dra. Neusa se tem algum informe da secretaria de saúde; dra. Neusa 12 
informa do treinamento para os pediatras da rede sobre o teste do pezinho e vamos ter outro 13 
treinamento sobre a alergia a proteína do leite de vaca. Vai acontecer outro treinamento para 14 
todos os médicos e todos os enfermeiros da rede das UBS em relação ao aparelho DEIA que foi 15 
adquirido através de uma emenda parlamentar e que esse aparelho, é um desfibrilador, é um 16 
aparelho fácil de ser usado, pois ele diz tudo o que precisa fazer caso chegue alguém nas 17 
unidades com uma parada, e esse aparelho consegue detectar se é uma parada que precisa de 18 
um choque ou não, e ensina como fazer o choque, pois muitas vezes só com a massagem você 19 
não consegue salvar essa vida, mesmo que hoje com o SAMU o atendimento tem sido mais 20 
rápido, mas com esse aparelho a intervenção começa já na UBS com o profissional de saúde que 21 
lá esta. Conseguimos também comprar um oftalmoscópio para cada unidade básica de saúde, e 22 
os nosso pediatras poderão dar continuidade no monitoramento dos bebes que já fazem o teste 23 
do olhinho nas maternidades, existe uma lei que determina a todas as maternidades façam esse 24 
teste em todos os recém-nascidos, garantindo assim a prevenção de um tumor que pode causar 25 
cegueira com a retirada do olho, mas se for  diagnosticado precocemente evita que esse bebe 26 
perca olho. Com esse oftalmoscópio os pediatras da nossa rede, podem acompanhar os bebes 27 
até os dois anos de vida, pois esse tumor pode se desenvolver até os dois anos.  Fala das hortas 28 
comunitárias que estão sendo implantadas nas UBS, e que foi motivo de uma matéria feito pela 29 
Vanguarda na UBS Altos de Santana, e ressalta a importância das hortas que envolve os 30 
pacientes das unidades, e, que o objetivo é mostrar a importância da alimentação saudável para 31 
prevenção garantindo assim uma vida mais saudável, estamos muito felizes com todos esses 32 
avanços em nossas unidades básicas. O presidente pede para o pleno que levante a mão quem 33 
representa o segmento dos usuários, quem represente o trabalhado, o prestador e o governo pois 34 
teremos que montar a comissão eleitoral para dar sequencia a eleição do COMUS, essa comissão 35 
precisa ser paritária: sendo dois usuários, um trabalhador, um prestador e um gestor; quem se 36 
habilita? Pelos usuários  o conselheiro Adelino Pezzi e Elaine Roma, pelo trabalhador o dr. André 37 
Luiz, pelo prestador o sr. Luiz Peagno e pelo gestor a conselheira Virgínia; fica instituída a 38 
comissão eleitoral e a primeira reunião será no dia três de novembro as oito e meia na secretaria 39 
de saúde. Passando para a ordem do dia teremos a apresentação do SISPACTO  e do Plano 40 
Anual de Saúde que será apresentado ambos pelo dr. Luiz Paulo. Dr. Luiz Paulo inicia a 41 
apresentação em nome da secretaria de saúde do SISPACTO 2016 que somente foi liberado pela 42 
Ministério da Saúde em setembro, e com muitas alterações no número de indicadores que caíram 43 
de sessenta e sete para vinte e sete, passaremos um por um desses indicadores que já foram 44 
apresentados para a comissão de politicas publicas  e ficou acordado que não deixaremos de 45 
acompanhar os outros indicies e  que para o bem da qualidade da gestão do município devemos 46 
manter o acompanhamento, e olhar para todas as variáveis do indicie da mortalidade infantil 47 
trabalhar em um plano municipal para baixar os indicies nesse quesito,  mas a aprovação será dos 48 
indicieis determinados pela portaria do Ministério da Saúde, esta decisão esta na Resolução de 49 
02-08-2016 e foi instituída uma comissão dentro do ministério para elaborar uma proposta de 50 
revisão do Decreto 7508 de 28-06-2011que instituiu o SISPACTO. Dr. Luiz Paulo finaliza a 51 
apresentação lembrando que a apresentação foi feita tardiamente por motivo da mudança que 52 
ocorreu dentro do Ministério da Saúde, e inicia a apresentação do Plano Anual de Saúde para 53 
dois mil e dezessete, esclarecendo que no primeiro ano de governo, o governo faz o Plano 54 
Plurianual para cinco anos, e anualmente é apresentado para o Conselho Municipal de Saúde a 55 
programação anual com as diretrizes do Plano Anual de Saúde,  para o ano seguinte dentro do 56 
Plano Plurianual. São catorze diretrizes abrangendo todas as ações previstas para acontecer nos 57 
diversos serviços que compõe a Secretaria de Saúde, e a dinâmica da apresentação será feito em 58 
cores: o que estiver com a seta verde é ação nova para dois mil e dezessete; na cor azul iniciou 59 
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em dois mil e dezesseis e vai continuar em dois mil e dezessete; cor amarelo foi programado para 60 
ser iniciado em dois mil e dezesseis, não iniciou, mas continua programado para dois mil e 61 
dezessete. A comissão de politicas publica recomendou que fosse colocado à fonte dos recursos 62 
para cada ação, colocando uma meta quantitativa, são quarenta ações para dois mil e dezessete. 63 
Concluída a apresentação da programação para dois mil e dezessete. O presidente agradece a 64 
apresentação e abre para que o plenário do conselho possa fazer perguntas: o conselheiro José 65 
Marques pergunta se historicamente se é feito para o futuro do paciente uma verificação da 66 
população que pode não ter sido diagnosticada com tracoma nessa triagem. O conselheiro 67 
Adelino fala em nome da Comissão de Politicas Publicas, dizendo que já que ocorreu a 68 
recomendação do Ministério para que somente fosse pactuado esses itens apresentados e que 69 
não cabe a nós discutir essa determinação, e após a apresentação do dr. Luiz Paulo para a 70 
comissão foi solicitado a secretaria de saúde que: que para o bem da qualidade da gestão do 71 
município devemos manter o acompanhamento, e olhar para todas as variáveis do indicie da 72 
mortalidade infantil  e trabalhar em um plano municipal para baixar os indicies nesse quesito, após 73 
a apresentação do SISPACTO não houve qualquer discordância por parte da comissão. Em 74 
seguida. E sobre a apresentação do Plano Anual de Saúde a comissão solicita que seja criado um 75 
indicie para que se possa medir o impacto da implantação das quarenta e quatro equipes de 76 
Estratégia de Saúde da Família no município; criar indicies para as ações que estão acontecendo 77 
nas Unidades Básicas de Saúde, um sistema para saber o tempo de espera dentro das Unidades 78 
Básicas de Saúde e o tempo de espera para marcar um clinico geral; e a ampliação do 79 
acolhimento. Dr. Luiz Paulo diz que tem sido feito um grande trabalho nas equipes de Estratégia 80 
da Saúde da Família, mas é preciso ser feito o monitoramento dos avanços em números é preciso 81 
fazer o registro de todas as ações desenvolvidas, e que a comissão propõe que seja aprovado o 82 
SISPACTO e o Plano Anual de Saúde. Como até esse momento falta dois conselheiros para ter 83 
quórum, ele propõe que seja aprovado por Ad referendum que é uma prerrogativa do presidente 84 
do conselho garantido pela lei. O presidente pergunta se alguém é contrario a aprovação por Ad 85 
referendum, nenhum conselheiro se manifestou contrario. Seguindo a pauta a fala dos 86 
conselheiros que está inscrito o conselheiro dr. Othon que abriu mão da sua fala; próximo inscrito 87 
conselheiro Adelino que fala que por ser membro da comissão de orçamento e finanças tem 88 
recebido queixas sobre a dificuldade financeira do município tem encontrado para cumprir com os 89 
pagamentos aos prestadores, e deixa claro que não foi nenhuma instituição que reclamou para 90 
ele, e sim por familiares de trabalhadores das instituições, ele solicita que seja feito por escrito 91 
mas isso não ocorre. Não cabe ao conselho interferir nesse assunto, mas por ser membro do 92 
conselho quer trazer essa queixa. Sem mais nada a tratar encerra a reunião as dezessete horas e 93 
sete minutos. 94 
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