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Ata nº 035/2019 da Vigésima Primeira Reunião Extraordinária dia 20/05/2019 -
COMUS 

Data: 20/05/2019 Horário: 18:00 HORAS 

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

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 18:00 hrs– Sem quórum 
2ª Chamada: 18:30hrs –TITULARES: Rogéria de Fátima Nasc. Braga 
como Presidente do COMUS, Salvador Batista dos Santos, Marcos 
Gonçalves e Silva substituindo Rogério Ramos, Fábio Bardella 
substituindo André de Farias Florêncio, Luis Rosas Júnior, Marcelo 
Augusto Rodrigues Costa, Solange Inês Valério, Meilai Jesus Shen, 
Luciano Rodrigues Nascimento, Eurico Aguiar e Silva e Valéria dos 
Santos. SUPLENTES: José Donizeti Azevedo. 

Faltas 
Justificadas: 

Rogério Ramos, André de Farias Florêncio, Leila Mara da Silva, Miguel 
Jacob e Cinthia Marcondes M. Muniz. 

Visitantes: 
Elaine Cristina Ferreira – DCR, Roseli A. A. Bazílio – Pastoral da 
Saúde, Eliane A.S. Ferreira - DCR 

Pauta: 

1ª Pauta: Aprovação da Prestação de Contas da Reforma do Cem e 
Pronto Socorro.  

Aos vinte dias do mês de Maio de dois mil e dezenove, no Auditório da DLC na Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
número mil e quatrocentos, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP, realizou-se a 
Vigésima Primeira Reunião Extraordinária 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 dezoito horas, mas não houve quórum. Às dezoito horas e trinta minutos, fez a 
segunda chamada e após a oficialização do quórum, faz a leitura das pautas, e passa a 
palavra a Sr.ª Rogéria de Fátima que irá presidir a reunião do COMUS, que cumprimenta 
a todos e faz a leitura do e-mail enviado pela DRS XVII referente a Ata do dia 18 de 
março de 2019, sendo que não demonstrou aprovação da Prestação de Contas Ref: 
2018 dos Convênios: 052/16 e 413/16, considerando sem efeito a ata apresentada. 
Dando continuidade a Sr.ª Elaine se apresenta dizendo que trabalha no Departamento 
de Captação de Recursos, e que vai fazer uma apresentação da Prestação de Contas 
referente à Reforma do Centro de Especialidades Médicas” CEM”, pois acredita que a 
outra parte da Prestação do Convênio já foi apresentada pela Secretaria de Saúde em 
outra Reunião do COMUS. O convênio foi assinado em 05 Fevereiro de 2016 com a 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em 04 Março de 2016 foi recebido um 
montante de R$ 731.000,00 para esse convênio, e foi realizado uma concorrência 
pública em 01 de junho de 2016, encerrado o certame em R$1.213.209,20 e 
contrapartida do município de R$ 482.209,20. O contrato assinado com a Empresa 
Uliarte para execução da obra do CEM foi assinado em Set/16, no exercício de 2018 
que é o que está sendo prestado as contas, foram realizadas 8 medições, totalizando 
81,97% de obra executada, onde foi apresentada em 31 de dezembro 2018. E a 
conclusão da obra prevista para 28 de junho de 2019, que é o termo aditivo assinado 
com a empresa. Foi apresentado o Cronograma de Execução de 2018 (janeiro a 
outubro) e algumas fotos da parte superior do CEM que já está concluída e da parte de 
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baixo que ainda está em reforma. A mesma faz um adendo sobre as 2 últimas medições 
que foi uma contrapartida do município, totalizando 10 medições. Houve 
questionamentos sobre os repasses e as medições pelos Conselheiros Luis Rosas e 
José Donizeti, sendo devidamente esclarecidos. Prosseguindo apresenta a Prestação 
de Contas do Pronto Socorro, onde informa que o termo do convênio foi assinado em 
29 junho de 2016, onde foi recebido em parcelas esse recurso, todas recebidas entre o 
exercício de 2016 e 2017 antes do início das obras, valor de R$ 1.547.208,90 foi feita a 
licitação e encerrado o certame em R$ 1.919.027,30, também foi necessário a 
contrapartida do município de R$ 371.746.46. A empresa contratada Salles Engenharia 
começou em 19 de julho 2017, com previsão de término em 28 de abril 2019, no 
exercício de 2018 foram realizadas 12 medições, totalizando 67,46% da obra executada, 
sendo apresentada em 31 de dezembro 2018. Foi apresentado o Cronograma de 
Execução de 2018 (Janeiro a Dezembro) e algumas fotos da parte superior já concluídas 
e finalizando a parte de baixo do Pronto Socorro ainda em execução e mexendo no 
elevador. O Conselheiro Marcelo Augusto faz um questionamento, sobre o que é 
medição? A Secretária Valéria dos Santos esclarece que o processo de reforma passa 
pela engenharia e pelo planejamento, onde tem uma tabela de construção que é 
cobrado por metros quadrados. Intervém o Conselheiro Luis Rosas e questiona sobre 
material e mão de obra ter o mesmo valor, sendo devidamente esclarecido por Elaine e 
Valéria, onde foram disponibilizadas as notas fiscais para os Conselheiros. Solicita o 
Conselheiro Luis Rosas além do cronograma de execução, o cronograma físico, termo 
de referência e contrato para melhor entendimento. Intervém Valéria e Elaine 
esclarecendo que esses documentos estão disponibilizados no site da prefeitura no 
portal da transparência. O Conselheiro José Donizeti, fala sobre a vistoria que a 
comissão realizou e que a Conselheira Meilai Shen elaborou o documento. 
Prosseguindo a Conselheira Meilai Shen diz que devido não ter conhecimento sobre 
medições, procurou estudar sobre o assunto, onde solicitou para o Sr. Jálissen na 
apresentação a inclusão do cronograma de execução da obra e medições realizadas no 
ano 2018, para assim esclarecer as dúvidas, pois na última reunião os Conselheiros 
solicitaram documentos, mas não informaram quais seriam as documentações 
necessárias. Continuando faz a leitura do Relatório de Vistoria do Pronto Socorro 
Municipal realizado no dia 8 de maio de 2019 e Vistoria do CEM (Centro de 
Especialidades Médicas) realizado dia 13 de maio de 2019, onde a Comissão de 
Contratos e Finanças do COMUS, não se apresentou no exercício de 2018, portanto 
não houve aferição das referidas obras, ficando a comissão de realizar uma nova vistoria 
antes da conclusão e emitir um novo relatório de vistoria. A comissão após vistoria do 
CEM solicita que seja tomada as devidas providências no Bloco 1 parte superior que 
está com infiltração: no forro do setor de diabetes; no consultório de atendimento; na 
sala de espera da pediatria, na casa das máquinas  e laje de cobertura, apresenta 
rachaduras no gesso do teto do setor administrativo, pintura descascando na parte 
lateral externa; válvula hidra dos 8 banheiros (masculino e feminino) estavam sem o 
espelho que cobre a válvula e falta placas de identificação dos banheiros (masculino e 
feminino). A Secretária Valéria dos Santos justifica que na parte externa não foi 
contratado tudo, teria que averiguar o termo de referência, para assim ter certeza do 
que foi contratado. Intervém o Conselheiro Marcos Gonçalves dizendo que além do 
termo de referência para ter o conhecimento, precisa saber a proporcionalidade entre o 
que já foi realizado, o que já foi pago, o que falta a fazer e se o dinheiro que ainda tem 
será suficiente para concluir. Em seguida a Presidente Rogéria Braga diz que se não 
tiver mais nenhum questionamento, vai seguir para deliberação da Prestação de Contas 
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da Reforma do CEM e Pronto Socorro referente ao ano de 2018, sendo aprovada por 5 
votos favoráveis: Meilai Jesus Shen, Luciano Rodrigues Nascimento, Eurico Aguiar e 
Silva, Valeria dos Santos e Solange Inês Valério; 4 votos contra: Fabio Bardella, Luis 
Rosas Junior, Marcelo Augusto Rodrigues Costa, Marcos Gonçalves e Silva e 1 
abstenção: Salvador Batista dos Santos. Prosseguindo Rogéria Braga informa que a 
Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos está convidando aos Conselheiros, para 
participar da 1ª Feira da Saúde da Forania de Pindamonhangaba, com o tema: “Eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância”, tendo o objetivo levar a informação 
e a prevenção com serviços e atividades gratuitas, no dia 02 de junho 2019 das 7:00hs 
ás 12:00hs na Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Nada mais havendo para ser 
tratado ás dezenove horas e trinta minutos, a Presidente Rogéria Braga encerra os 
trabalhos e eu Meilai Jesus Shen 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  

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  
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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  

 


