
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

Ata nº 032/2019 da Décima Terceira Reunião Ordinária dia 26/03/2019 - COMUS 

Data: 26/03/2019 Horário: 18:00 HORAS 

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

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 18:00hrs - Sem quórum 
2ª Chamada: 18:30hrs-TITULARES: Rogério Ramos, Salvador Batista 
dos Santos, Lauro de Oliveira Nascimento, Luis Rosas Júnior, Miguel 
Jacob representando Leila Mara da Silva, Pedro Flávio Papi de Lima, 
Marcelo Augusto Rodrigues Costa, Cinthia Marcondes M. Muniz, Meilai 
Jesus Shen, Eurico Aguiar e Silva, Mariana Prado Freire representando 
Valéria dos Santos e Rogéria de Fátima Nasc. Braga. SUPLENTES: 
José Carlos dos Santos Pinto 

Faltas 
Justificadas: 

André de Farias Florêncio, Leila Mara da Silva, Eliana de Fatima da Cruz 
Moreira e Luciano Rodrigues do Nascimento. 

Visitantes: 
Lilian C. P. Vicente, Lucas G. Lucas G. Ferreira, Adriane, Luciano 
Saqueti Rosas e Lilian Lemes Bassanello. 

Pauta: 

1ª Pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 26 de 
fevereiro de 2019 e Reunião Extraordinária do dia 18 de março de 2019. 
 
2ª Pauta: Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2019. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Março 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 terceira 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, solicitando um minuto de silêncio pelo 
falecimento de um familiar do Conselheiro Marcelo Augusto. Prosseguindo a primeira 
secretária do Conselho Meilai Jesus Shen fez a segunda chamada, onde intervém o 
Conselheiro Luciano Nascimento justificando que não poderia ficar na reunião por 
motivos particulares e após a oficialização do quórum, passa a palavra ao Presidente 
do COMUS Rogério Ramos, que faz a leitura das pautas. Prosseguindo passa a 
palavra a secretária Meilai Jesus Shen, para realizar a leitura da Ata da Reunião 
Ordinária do dia 26 de fevereiro de 2019, onde intervém o Conselheiro Luis Rosas, 
justificando que à Ata do dia 26 de fevereiro de 2019 já foi aprovada, onde a secretária 
Meilai Jesus Shen justificou que à ata aprovada foi do dia 29 de janeiro 2019 e que 
teria inclusão nesta ata a solicitação da Sr. Mariana Prado. Houve discussões sobre a 
questão da ata, onde o Conselheiro Marcelo Augusto se desentendeu com a 
Conselheira Rogéria Braga, e o Presidente Rogério Ramos falou que tem que haver 
mais respeito no Conselho, respeitando a fala e opinião do outro Conselheiro. Faz uso 
da palavra o Conselheiro Jose Carlos dizendo que se está na pauta lê a ata e delibera 
depois se vai ser aprovada ou não. Segue então para leitura da ata do dia 26 de 
fevereiro de 2019. Intervém o Conselheiro Luis Rosas explicando que já existem 
apontamentos do tribunal de contas que gera um apartado com relação à produção 
das UPAS, e fala também sobre a inclusão de um trecho da fala da Secretaria de 
Saúde, onde a maior parte da inclusão solicitada pela Secretaria é de defesa da 
gestão pública, que era contra a inclusão deste trecho nesta ata e caso aprovassem a 
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inclusão iria entrar com uma representação no Ministério Público. A Conselheira 
Mariana Prado, faz explanação sobre as UPAs e que a Secretaria de Saúde foi 
orientada para que esteja tudo documentado e que originou o questionamento do MP 
e do MS. E quanto à ata, a inclusão colocada posteriormente sugere que seja retirada 
e propõe a deliberação da ata sem inclusão deste trecho da fala da Secretaria de 
Saúde. Faz intervenção a Sra. Cinthia Muniz solicitando os documentos desta 
pactuação das UPAs, pois, o técnico do Ministério da Saúde considerou adequado 
para construção da UPA no Araretama. O Conselheiro Luis Rosas parabeniza Mariana 
Prado pela sensatez em relação a posição sobre o trecho da ata. O Conselheiro 
Miguel Jacob, explica que o Conselho já protocolou no Ministério Público toda a 
documentação com fotos das vistorias das 3 UPAS, sendo feito um parecer da 
Comissão, onde consta um adentro sobre a UPA do Araretama, e os problemas desta 
UPA, pois houve alguns estragos estando tudo documentado. O Conselheiro Lauro 
Nascimento, explica sobre o seu posicionamento da UPA. Seguindo para aprovação 
da ata com ressalva de se retirar a solicitação da inclusão da fala da Secretária Valéria 
dos Santos, ficando assim deliberada: 8 votos favoráveis e 3 contra as 2 inclusões 
(Mariana e Valéria). Passa a palavra a Conselheira Rogéria Braga que faz a leitura da 
Reunião Extraordinária do dia 18 de março de 2019. Intervém o Conselheiro Marcelo 
Augusto e fala que a ata está comprometida, pois o Conselheiro José Carlos não 
poderia votar, pois é suplente da Rogéria e não da Valéria. Onde o pleno encaminha a 
votação da ata com alteração do quórum de 10 para 9, sendo aprovada à ata com 7 
votos favoráveis e 4 abstenções por não estarem presente na reunião. Passa-se a 
palavra a Conselheira Mariana Prado, que informa sobre o sistema de informações do 
RAG desde sua implantação, e que no momento está sem sistema de informação do 
RAG e que a orientação recebida é para apresentar ao COMUS de acordo com 
modelo enviado pelo MS e aguardar orientações quanto a um novo sistema. Dando 
continuidade faz apresentação do RAG, fazendo os devidos esclarecimentos aos 
presentes. Intervém o Conselheiro Luis Rosas falando sobre a questão dos 
medicamentos de alto custo, para que seja feito um convite a DRS para averiguar 
essa situação em ter uma alternativa a curto e médio prazo para atendimento o mais 
rápido possível. A Conselheira Mariana Prado, orientada que sobre essa questão dos 
medicamentos seria importante discutir em um fórum maior como a Conferência de 
Saúde encaminhando para Regional, Estadual e Nacional. Seguindo Mariana Prado 
informa que a Secretaria com essa apresentação cumpre com sua obrigação, quando 
o Sargsus estava ativo tinha um campo e senha para o Presidente do Conselho entrar 
e fazer a aprovação, neste momento não temos este sistema, o que a DRS nos 
orientou é trabalhar na casa dos 60 dias, não sabemos quando vai abrir o sistema e 
agora fica na responsabilidade do COMUS. Intervém o Conselheiro Luis Rosas que 
disse que precisa das respostas dos questionamentos do 3º Quadrimestre para 
encerrar a avaliação dos RDQA para assim avançar e fazer o parecer. Continuando o 
Presidente Rogério Ramos passa para os informes. 1 - Informe: O Conselheiro Miguel 
Jacob informa que trouxe para Pindamonhangaba 15 vagas de delegados (locais), 
sendo sete vagas para usuários, 3 para gestor/prestador e 3 para trabalhador e 3 
vagas de suplentes sendo aberto, respeitando a paridade em todos os municípios. E 
está formando um colegiado junto com a DRS com 39 municípios, após a Conferência 
Regional, vai estar tratando sobre os assuntos dos medicamentos de auto custo. 
Solicita a todos a fazer um esforço de se inscrever como delegados para levantar a 
demanda de Pindamonhangaba. 2 - Informe: A Conselheira Mariana Prado informa 
que qualquer munícipe que chegar no dia da Conferência pode realizar sua inscrição 
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no segmento a qual ele pertence (usuário, trabalhador e gestor) e que os delegados 
seguindo o Regimento da Conferência que será aprovado no dia, serão inscritos no 
horário das 8:00hs ás 9:00hs. 3 – Informe: A Conselheira Cinthia Muniz fala sobre a 
Comissão de Urgência e Emergência que já está com as cópias dos documentos 
sobre o SAMU, e será entregue no dia de amanhã, ressaltando que a Comissão 
precisa se reunir para dar continuidade aos estudos, solicitando uma reunião pra 
próxima terça – feira e cobra o oficio que já foi enviado, e que tem mais documentos 
para verificar. Às 20:35, nada mais havendo para ser tratado o Presidente Rogério 
Ramos, encerra esta 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 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  
PREST. Titular Eurico Aguiar e Silva  

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

GESTOR - Titular Valéria dos Santos  
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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  

 
 
 


