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Ata nº 036/2019 da Décima Quinta Reunião Ordinária dia 28/05/2019-COMUS 

Data: 28/05/2019 Horário: 18:00 HORAS 

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

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 18:00 horas– Sem quórum 
2ª Chamada: 18:30horas –TITULARES: Rogério Ramos Presidente do 
COMUS, Salvador Batista dos Santos, Lauro de Oliveira Nascimento, 
Luís Rosas Júnior, Miguel Jacob substituindo Leila Mara da Silva, Pedro 
Flávio Papi de Lima, Sônia Maria Morais substituindo Marcelo Augusto 
Rodrigues Costa, Cinthia Marcondes M. Muniz, Solange Inês Valério, 
Meilai Jesus Shen, Luciano Rodrigues Nascimento, Mariana Prado 
Freire substituindo Valéria dos Santos e Rogéria de Fátima do Nasc. 
Braga. SUPLENTES: José Donizeti Azevedo e Dorival Marques. 

Faltas 
Justificadas: 

André de Farias Florêncio, Leila Mara da Silva e Eliana de Fátima da 
Cruz Moreira 

Visitantes: 
Alyne Santos Ribeiro Lima – Secretaria de Saúde, Lilian Leme de Jesus 
Bassanello – Secretaria de Saúde. 

Pauta: 

 
1ª Pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de 
abril de 2019 e da Reunião Extraordinária do dia 20 de maio de 2019. 
 
2ª Pauta: Apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
– RDQA referente ao 1° Quadrimestre de 2019. 
 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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 a 
Décima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, os Conselheiros e 
visitantes presentes assinaram a lista de presença e assim deu início a reunião. A 
primeira secretária do Conselho Meilai Jesus Shen, fez a primeira chamada às 
dezesseis horas, mas não houve quórum. Às dezesseis horas e trinta minutos, fez a 
segunda chamada e após a oficialização do quórum, passa a palavra ao Sr. Rogério 
Ramos Presidente do COMUS, que cumprimenta a todos e em seguida faz a leitura das 
pautas. Continuando a secretária Meilai Jesus Shen faz a leitura da Ata da Reunião 
Ordinária do dia 30 de maio de 2019, o Presidente Rogério Ramos prossegue para 
aprovação da Ata, sendo aprovada com 10 votos favoráveis e 2 abstenções. A seguir a 
secretária Meilai Jesus Shen, faz a leitura da Ata da Reunião Extraordinária do dia 20 
de maio de 2019. Intervém o Conselheiro Luís Rosas solicitando que os nomes dos 
Conselheiros que votaram a favor, contra e que se abstiveram constem na referida Ata, 
por causa da votação da apresentação da prestação de Contas do CEM e do Pronto 
Socorro Municipal de 2018. Faz uso da palavra a Conselheira Mariana Prado, que faz a 
apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA referente ao 1º 
Quadrimestre de 2019, destaca e parabeniza a participação dos Conselheiros de 
Pindamonhangaba na Etapa Regional de Saúde, onde tem vários delegados que irão 
participar da Etapa Estadual e indicados para Etapa Federal. A diretora de 
administração e finanças, Sr.ª Alyne Santos Ribeiro Lima, faz apresentação da parte 
financeira da Saúde. Intervém o Conselheiro José Donizeti dizendo que o Conselho está 
enxergando o 1ª quadrimestre, se somar os 3 quadrimestres, qual seria o valor que está 
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sendo aplicado para aquisição de medicamentos a nível municipal? A Conselheira 
Mariana Prado faz esclarecimentos sobre o que foi repassado pela transferência 
estadual no valor de 300 mil, sobre estimativa de atendimento diários, despesas 
empenhadas, sendo que hoje se considera o número de receitas atendidas. Faz uso da 
palavra Cinthia Muniz, que disse da importância de realizar-se um estudo sobre o 
absenteísmo, destacando o exame de mamografia, por que está tendo número alto e 
quais são os serviços que tem no município, na rede e fora do município. A Conselheira 
Mariana diz que a questão da regionalização tem que se discutir. Intervém o Conselheiro 
Luis Rosas perguntando se a Secretaria de Saúde tem recurso para implantar mais 
quatro equipes de ESF. A Conselheira Mariana Prado esclarece que o dinheiro que tem 
é para atender o que existe hoje, mas tem como correr atrás. Faz uso da palavra o 
Conselheiro Luis Rosas dizendo se haveria possibilidade de se desmembrar o número 
de atendimentos do SAMU por região para que conste no próximo quadrimestre. 
Seguindo a Conselheira Mariana Prado esclarece sobre a portaria da UBS Ampliada 
2019, a motivação do Ministério e atender aos usuários que moram no bairro, que 
querem ser atendidos fora de seu horário de trabalho. Intervém o Conselheiro Jose 
Donizeti dizendo que precisa melhorar a regulação, citando alguns exemplos. Intervém 
a Conselheira Mariana esclarecendo que isso é processo de trabalho, e dizendo que a 
Carol é consultora de uma empresa contratada, agora irá para a última parte da 
consultoria que é a parte da regulação, onde a Valéria dos Santos fez um pedido para 
a consultora trazer um especialista em regulação para ajudar nisso. Continuando 
Mariana Prado disse que está ficando muita coisa pendente, que foi encaminhado oficio 
para o mês de março, para ser pautado o PAS, e não foi colocado na pauta, sendo que 
o Conselho já está em atraso, ainda não foi recebido a resolução referente ao RAG que 
foi apresentado no mês de março, e pra esse RDQA precisa apresentar a resolução até 
30 de junho 2019, o Conselho precisa estar atendo a esses casos. Faz uso da palavra 
o Presidente Rogério Ramos e segue para deliberação da ata da Reunião Extraordinária 
do dia 20 de maio de 2019, sendo aprovada com 8 votos favoráveis e 4 abstenções. Na 
sequência segue para os informes: 1- Informe: O Conselheiro Miguel agradece a 
Pindamonhangaba, pela representatividade que teve na Conferência, de toda demanda 
que foi levantada na nossa Conferência 10 foram passadas sendo 6 para estadual e 4 
federal, foi bem legal, Pindamonhangaba está sendo muito bem representada sendo 
que dos 10 delegados, 6 irão para estadual e 4 para federal. O nosso motorista não 
almoçou, eu fui questionado pela Patrícia o motivo pelo qual o motorista não almoçou, 
e o COMUS vai receber um comunicado sobre esse assunto. Os Conselheiros Luis 
Rosas, Meilai Shen e Mariana Prado confirmaram que realmente os motoristas segundo 
informados não tinham direito ao almoço. Continuando Miguel informou que houve 
mudança na data da Conferência Estadual para 27,28,29 e 30 de junho 2019, sendo 
que a comissão vai se reunir na quarta –feira e definir o local. 2 – Informe. Mariana 
informa que encaminhou para o Presidente um oficio no dia 24 de abril 2019, que ele 
recebeu em mãos no dia 25 de abril 2019, falando da questão da UPA Cidade Nova do 
risco de isso não ser pautado, de não ser resolvido, do risco de se devolver dinheiro, 
não houve resposta, na verdade nesse documento do dia 25 de abril agente solicitava 
que fosse pautada na reunião ordinária de abril, não houve resposta, não houve pauta, 
agente encaminhou um e-mail no dia 4 solicitando que fosse chamada uma reunião 
extraordinária antes mês de maio, não foi pautado e não houve resposta, ontem por 
orientação do jurídico eu encaminhei um e-mail para o Rogério com a proposta feita pela 
Secretária de Saúde em conjunto com o representante de Amigos de Bairro Marquinhos 
e assinada por ele, encaminhei a proposta solicitando que fosse pautado, considerando 
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o ofício de abril e o e-mail do começo de maio, e não foi pauta, então estou colocando 
pra vocês que eu estou submetendo ao conselho a proposta. Intervém o Conselheiro 
Luiz Rosas dizendo que isso é informe, que está indo contra o regimento, ele vai 
representar no MP. Luis Rosas disse que essa proposta não foi submetida e sim foi 
informe. Houve discussões sobre esse informe, não houve entendimento das partes. 
Faz uso da palavra o presidente Rogério que dizendo que no entendimento dele já foi 
deliberado o assunto da UPA Cidade Nova. Às 20h50min, nada mais havendo para ser 
tratado o Presidente Rogério, encerra está reunião. Eu Meilai Jesus Shen Secretária, 
lavro esta 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  

TRAB. Titular Cinthia Marcondes M. Muniz  
1° Suplente Mario Lúcio Grossi Maurício  
2° Suplente Carmem Lúcia Rodrigues Conti  

TRAB. Titular Solange Inês Valério  
1° 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  
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  
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1° Suplente José Carlos dos Santos Pinto  
2° Suplente Gislaine Cristina da Silva Costa  

 


