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Ata nº 041/2019 da Décima Oitava Reunião Ordinária dia 27/08/2019-COMUS 

Data: 27/08/2019 Horário: 18:00 HORAS 

Local: 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba/SP 

Presentes: 

1ª Chamada: 18:00hrs - Sem quórum 
2ª Chamada: 18:30hrs-TITULARES: Rogério Ramos, Salvador Batista dos 
Santos, Lauro de Oliveira Nascimento, Luis Rosas Junior, Leila Mara da Silva, 
Marcelo Augusto Rodrigues Costa, Cinthia Marcondes M. Muniz, André Luiz 
Correa Veronez, Meilai Jesus Shen, Eliana de Fátima da Cruz Moreira, Wendy 
Francine da Silva substituindo Luciano Rodrigues Nascimento, e José Carlos 
dos Santos Pinto substituindo Rogéria de Fátima Nasc. Braga. SUPLENTES: 
José Donizeti Azevedo e Gislaine Cristina da Silva Costa. 
 

Pauta: 

1ª Pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de 
Julho de 2019 
2ª Pauta: Discussão e atualização do Regimento Interno do COMUS. 

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, número mil e quatrocentos, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP, 
realizou-se Décima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, os 
Conselheiros e visitantes presentes assinaram a lista de presença e assim deu início a 
reunião. Às dezoito horas e trinta minutos o Presidente do COMUS, Rogério Ramos 
deu início a reunião, cumprimentando a todos. Passou a palavra para a primeira 
secretária do Conselho Meilai Jesus Shen, que fez a chamada, após a oficialização do 
quórum, passa a palavra novamente para o Presidente Rogério Ramos, que faz a 
leitura das pautas do dia. Em seguida a Secretária Meilai Jesus Shen, faz leitura da 
Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de julho de 2019. Intervém o Conselheiro Miguel 
Jacob solicitando que conste em ata que ele estava ausente na hora da votação, pois 
foi representar o Presidente do COMUS em Tremembé para atender ao convite feito 
pela Câmara e Conselho de lá. Dando continuidade o Presidente Rogério Ramos, 
prossegue para deliberação da Ata do dia 30 de julho de 2019, sendo aprovada com 
07 votos favoráveis e 4 abstenções, com declaração de voto do Conselheiro Luis 
Rosas, parabenizando a secretária pela exatidão especial das suas falas com relação 
à ata e aproveitar pedir para o Presidente requerer um oficio para a Secretaria de 
Saúde, tendo em vista a colocação que ele fez na última reunião, que seja 
encaminhada cópia do convênio do revalida com a relação dos médicos (alunos) que 
estão participando e qual o valor que está sendo repassado, enfim toda a parte de 
documentos relativo ao Revalida. Intervém o Conselheiro José Carlos dizendo que 
quando se faz uma pergunta, se quer uma resposta por algum motivo. Quando se 
pergunta qual é a faculdade de origem desse aluno qual o objetivo, para que vai servir 
essa informação para o Conselho? Faz uso da palavra a Conselheira Cinthia Muniz 
dizendo que precisa para responder a população quem são esses médicos e de onde 
eles são, já fomos questionados, pois está cheio de gente nova em nossa cidade e 
não se sabe qual é a origem. Retoma a palavra o Presidente Rogério Ramos e 
esclarece sobre a 2ª Pauta: Discussão e atualização do Regimento Interno do 
COMUS, em 3 de junho de 2019 o Ministério Público enviou um documento pedindo 
para que fosse atualizado o Regimento e por esse motivo foi marcado essa reunião 
para estar discutindo, tudo que tiver que decidir é aqui, podemos marcar uma reunião 
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no Conselho para resolver internamente e depois trazer. Na seqüência o Conselheiro 
André Veronez disse, em relação à pauta da atualização do Regimento, eu gostaria de 
propor de montar uma Comissão para definir e trazer fracionadamente as mudanças 
para o pleno submeter à aprovação. Faz uso da palavra a Conselheira Cinthia Muniz 
esclarecendo que o próprio Regimento fala que a alteração e feita pela Comissão de 
Controle Social, isso já foi pauta, inclusive eu já havia pedido uma reunião 
extraordinária sobre essa questão, sendo que a minha solicitação não foi atendida, 
está registrada em e-mail, sobre a questão na qual o Conselheiro André Veronez 
trouxe para discutir é do Controle Social, a Comissão tem essa tarefa de trazer uma 
minuta de alteração para se debater com os Conselheiros, apresentar a minuta com 
antecedência na reunião a ser debatida, não só na reunião ordinária, pode ser 
extraordinária ou na sala do Conselho, receber as indicações e alterações dos colegas 
por e-mail, essa solicitação foi feita logo que fomos nomeados como membros do 
Controle Social, eu ainda estou na Comissão, inclusive não tenho participado de 
algumas coisas por não ser comunicada, isso tem sido prejudicial para minha atuação 
no Conselho, sendo que não tenho a liberdade de dizer se eu posso ou não contribuir 
com aquela ação, pois não estou sendo comunicada com antecedência. Seguindo o 
Conselheiro Miguel Jacob se manifesta dizendo que gostaria que essa reunião da 
Comissão fosse marcada na sala do Conselho, verificar dia e horário, para que todos 
os membros da Comissão e o Presidente estejam presentes, para assim estar 
discutindo, inclusive já fez alguns apontamentos, pois esse documento que veio do 
MP, na verdade foi passado o prazo, como ligou e falou com o Dr. Edson, ele disse 
para estarmos sentando e resolvendo, diante dessa situação pedimos uma 
prorrogação do prazo. Faz uso da palavra o Conselheiro Marcelo Augusto, solicitando 
para deixar registrado que ele era o Coordenador dessa Comissão, onde relata que 
por várias reuniões não tinha presença de nenhum Conselheiro, e fez seu oficio e 
entregou para a Mesa Diretora, onde a mesma acatou, reforçando não fazer mais 
parte da Coordenação, onde seria necessária a publicação. Intervém o Conselheiro 
Luis Rosas esclarecendo que a recomendação do MP é relativa à eleição de um 
Segmento, que segundo ele entendeu, pela representação junto ao MP, que tem falha 
no Regimento, não perdemos prazo nenhum, o prazo é até a próxima realização do 
processo eleitoral. Retoma o Presidente Rogério esclarecendo que tem muitas coisas 
que estamos falhando no Conselho,  reforçando que vai melhorar essa situação 
ligando para as pessoas, algumas coisas não faz por falta de entendimento, tendo 
cautela para não ser prejudicado e fazer de acordo com a lei, passando a palavra para 
segunda Secretária Leila Mara fazer a leitura do documento enviado pelo MP e assim 
ficar registrado. Leu-se o Ofício 225/19 datado em 03 de junho de 2019, representante 
Marcelo Augusto Rodrigues Costa, Luis Rosas Junior e Marcos Gonçalves e Silva 
representado pelo Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, onde segue a 
Recomendação do MP: Recomenda a Vossa Senhoria que adote as providências 
necessárias no sentido de que seja proposta e debatida no Conselho Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba a modificação do Regimento Interno, com o fim de 
suprimir a possibilidade de participação dos candidatos a um dos assentos no 
Conselho como membro da Comissão Eleitoral de escolha dos representantes, bem 
como, que a indicação do Conselheiro representando o segmento “Prestador de 
Serviços” seja feita de forma pública, com a demonstração de que todas as entidades 
que fazem parte do mencionado Segmento participaram da escolha dos Conselheiros, 
bem como, com a publicação do documento que oficializar essa escolha. Na 
sequência o Presidente Rogério Ramos pergunta ao pleno qual seria o melhor, montar 
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uma comissão para discutir o Regimento ou reestruturar a Comissão que já existe? 
Intervém o Conselheiro Luis Rosas destacando para ter muita cautela na elaboração 
do texto do Regimento, para não ter questionamentos novamente, se colocando à 
disposição para fazer esse acompanhamento e fazer parte da relatoria, sendo que o 
texto deve estar de acordo com a Diretriz Nacional. Após discussões ficou decidido 
montar-se a Comissão de Acompanhamento do Regimento Interno, sendo paritária 
ficando da seguinte forma: Segmento Usurário: Miguel Jacob, Luis  Rosas Junior, José 
Donizeti Azevedo e Marcelo Augusto Rodrigues Costa, Segmento Trabalhador: Cinthia 
Marcondes M. Muniz e Eliana de Fatima Cruz Moreira, Segmento Prestador de 
Serviços: Wendy Francine da Silva e Segmento Gestor: Eliana Woff (indicada), onde a 
Comissão se reunirá no dia 2 de setembro 2019 na sala do COMUS as 14:30hs. 
Seguindo passa-se para o 1° – Informe: O munícipe Sr. Francisco Paulo de Carvalho 
solicita ao COMUS um olhar para a Fisioterapia de Moreira César, para verificar a 
situação, pois tem uma criança que fez cirurgia no calcanhar e precisa da pista de 
sustentação que atualmente se encontra demolida, falta de profissionais onde os 
pacientes cadeirantes fazem atividade sozinhos com risco de cair, falta de estrutura e 
ventilação, banheiro sem acessibilidade, pedindo que o Conselho faça uma 
fiscalização e cobre a Gestão. E sugere que também seja realizado o mesmo sistema 
de senha para dispensação de medicamento de alto custo na Farmácia Municipal. O 
Presidente Rogério Ramos novamente destaca que quando alguém for fazer um 
informe, é para escutar e respeitar, informe é somente para informar algo, não 
debater. A Conselheira Eliana de Fátima, faz pedido de pauta para a próxima reunião 
ordinária do COMUS, solicitando que seja mudado a local das reuniões ordinária. 
Nada mais havendo para ser tratado, às 19:55 horas, o Presidente Rogério Ramos dá 
por encerrada a reunião, e eu Meilai Jesus Shen, secretária, lavro essa Ata.   

 

SEGMENTO DADOS PESSOAIS ASSINATURA 
USUÁRIO - Titular Salvador Batista dos Santos  

1º Suplente José Donizeti Azevedo  
2º Suplente William Paulo da Silva  

USUÁRIO - Titular Lauro de Oliveira Nascimento  
1º Suplente Eduardo Kogempa da Costa  
2º Suplente Ana Maria Merenciano de Carvalho  

USUÁRIO - Titular Rogério Ramos  
1º Suplente Marcos Gonçalves e Silva  
2º Suplente Benedito José Miranda da Silva  

USUÁRIO - Titular André de Farias Florêncio  
1° Suplente Maria José Azevedo dos Santos  
2° Suplente Fábio Bardella  

USUÁRIO - Titular Luis Rosas Júnior  
2° Suplente Dorival Marques  

USUÁRIO - Titular Leila Mara da Silva  
1° Suplente Miguel Jacob  

USUÁRIO - Titular Pedro Flávio Papi de Lima  
1° Suplente Benedito Sérgio Irineu  

USUÁRIO - Titular Marcelo Augusto Rodrigues Costa  
1° Suplente Sonia Maria Morais  
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TRAB. Titular Cinthia Marcondes M. Muniz  
1° Suplente Mario Lúcio Grossi Maurício  
2° Suplente Carmem Lúcia Rodrigues Conti  

TRAB. Titular André Luiz Correa Veronez  
1° Suplente Solange Inês Valério  
2° Suplente Hedilene Dias Moreira Correard  

TRAB. Titular Meilai Jesus Shen  
1° Suplente Nely Moreira Diogo  
2° Suplente Yris Cristiane C. Pires  

TRAB. Titular Eliana de Fátima da Cruz Moreira  
PREST. Titular Luciano Rodrigues Nascimento  

1° Suplente Wendy Francine da Silva  
PREST. Titular Eurico Aguiar e Silva  

1° Suplente Luciana Aparecida Beraldo  
2° Suplente Roberta Faria de Abreu  

GESTOR - Titular Valéria dos Santos  
1° Suplente Mariana Prado Freire  
2° Suplente Luciana dos Santos Cruz  

GESTOR - Titular Rogéria de Fátima Nasc. Braga  
1° Suplente José Carlos dos Santos Pinto  
2° Suplente Gislaine Cristina da Silva Costa  

 
 
 
 
 


