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Aos vinte quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quinze 1 

minutos, no Auditório Lucy Montoro – Vila Industrial, teve início a reunião ordinária do COMUS, 2 

sendo presidido pelo Presidente Dr. Rodolfo Bertti, que deu as boas-vindas a todos, compôs a 3 

mesa com a presença do Secretário Dr. Paulo Roitberg, Vice-presidente Mário Hipólito, 1º 4 

Secretário André Luis, 2º Secretário Rogério de Oliveira. Iniciou a reunião com a aprovação 5 

das Atas nº 10, 11, 12/2015 que foram aprovadas sem objeções. Deu posse ao CGU Centro II, 6 

Titulares: Ana Gleide Alves Amorim, Lúcia Helena da Silva Zani, Palmira de Santos Lima; 7 

Suplentes: Rosilene Mazza Masiero Ottoboni, Ana Olívia Bruno, Elias Cristovão Cruz. 8 

Agradeceu a Gerente Maria Cristina. Deu posse também ao CGU Jardim Oriente, Titulares: 9 

Maria Filomena Maia Martins, Marli Guedes Garutti, Terezinha Luzia Barbosa; Suplentes: 10 

Julia Rosa Mansani Luminati, Maria de Fátima Faria da Silva, Inês Pereira de Araújo Gória. 11 

Agradeceu a Gerente Sônia Maria. Informou sobre a nova diretoria da OAB no Triênio 2016-2018 12 

e o novo representante no Conselho   Dr. João Carlos dos Santos Vieira. Deu inicio a 13 

apresentação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2015 que foi apresentada 14 

brevemente pelo Dr. Luiz Paulo Melione, onde foram abordados os dados dos últimos quatro 15 

meses do ano com os indicadores e que se refere ao ano completo de 2015. A apresentação foi 16 

dividida em três partes, sendo a primeira parte composta por noticias da imprensa dos atos em 17 

que a Secretaria de Saúde esteve presente, segunda parte composta pelos procedimentos 18 

realizados pela Secretaria e a terceira parte composta pelos indicadores. Sr. Aparecido deu 19 

continuidade a apresentação, abordando brevemente a parte financeira da prestação de contas, 20 

se referindo a todos os gastos dos indicadores através de gráficos. 2º Secretário Rogério de 21 

Oliveira explicou sobre a função da comissão de Orçamento e Finanças que no  dia 18 de 22 

fevereiro de 2016 teve a reunião onde foi feita a analise do relatório e as duvidas foram 23 

esclarecidas e está dentro da normalidade e por isso a Comissão recomenda a Aprovação das 24 

Contas  do 3º Quadrimestre do ano de 2015. Conselheiro João Carlos apresentou seu protesto 25 

e indignação pelo alto índice de mortalidade infantil no município de São José dos Campos e que 26 

o índice de mortalidade em 2015 foi ainda maior que o ano de 2014 e espera que algo seja feito 27 

urgentemente para a mudança fato, ressaltou que em 2015 teve muitas promessas e que nada foi 28 

feito e o índice permanece. Conselheiro José Marques questionou sobre o valor de materiais da 29 

SPDM e se a mesma fornece os materiais de consumo. Sr. Aparecido disse que a SPDM fez 30 

contrato de gestão e que os matérias são fornecidos pela mesma. Conselheiro Flávio Gottardo 31 

complementou a informação do Conselheiro João Carlos, que a mortalidade infantil esteve acima 32 

da média do Estado. Questionou sobre o indicador de tempo médio de espera para consulta e 33 

especialidades e que a Secretaria tem postergado a apresentação desse índice a mais de 03 anos 34 

e não tiveram uma resposta até momento. Conselheiro Adelino Pezzi pediu para abrir uma 35 

exceção de quando o representante por região de CGU não comparece a reunião, se  outro 36 

representante de região pode fazer os questionamentos dos representantes de CGU. Aprovado 37 

pela mesa diretora, o Conselheiro Adelino Pezzi fez o questionamento da Conselheira Gleice 38 

Rita do CGU da UBS Centro II, sobre o gasto com tratamento dentário ser menor. Conselheira 39 

Dora questionou sobre as dívidas apresentadas. Conselheiro João Carlos, representante da 40 

OAB, questionou se a questão de fornecimento de medicamentos de alto custo foi resolvida. 1º 41 

Secretário André Luis questionou sobre os concursos públicos no ano de 2015, de como está às 42 

contratações, não somente do profissional de odontologia, mas também da enfermagem, 43 

fisioterapeuta, farmacêutico. Dr. Luiz Paulo respondeu sobre a redução de tratamento 44 

oftalmológico para glaucoma e que no período houve uma redução significativa neste 45 

procedimento em relação ao contrato do prestador não foi realizado  no ultimo quadrimestre. Sr. 46 

Aparecido respondeu o questionamento do Conselheiro Flávio Gottardo, que no comparativo de 47 

27 passou para 29 no indicador, o que significa que foi 10% de crescimento, mas comparando em 48 

números a receita não subiu, como se houve uma correção da infração e está se mantendo 49 

padrão. Conselheiro Flávio falou que o atraso de pagamento dos prestadores termina gerando 50 

um impacto grande na saúde e que deveria ter um representante da Secretaria da Fazenda para 51 

explicar o ocorrido. Sr. Aparecido concordou com a posição do conselheiro, mas em termos de 52 
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atraso é feito pelo administrativo e a parte de aplicação e pagamento é pela Secretaria de 53 

Fazenda, mas o atraso é em decorrência da crise. Com relação à odontologia, estão 54 

comparando o quadrimestre do ano inteiro para ser mostrado, e que no primeiro e 55 

segundo quadrimestre pode ter tido um gasto maior do que o terceiro quadrimestre, mas 56 

para isso, precisa ser feito uma comparação. Secretário Dr. Paulo Roitberg 57 

cumprimentou a todos e ressaltou sobre a nova UPA Novo Horizonte e o Hospital da 58 

Mulher. Falou sobre a mortalidade infantil, em debater sobre reduzir este índice, 59 

apontando propostas, e, que o Hospital da Mulher será um grande aliado nessa redução. 60 

Ressaltou que o investimento que o Prefeito Carlinhos Almeida fez com que se tivesse 61 

uma assistência à mãe e a criança que poucos municípios têm, e hoje tem um UTI  62 

Neonatal que o prefeito investiu, inclusive na formação de profissionais e equipamentos, 63 

e, que o governo investiu no pior momento do país, em aumentar os recursos para a 64 

Secretaria de Saúde. Ressaltou também que o município está em dívida, mas porque o 65 

país está em dívida e que estão negociando com os prestadores, mas por dificuldade de 66 

repasse federal e estadual, e, que o município está pagando a dívida do estado. Em 67 

relação à fila de especialista, não se teve as informações necessárias da Secretaria de 68 

Saúde com o processo profissional que estão construindo, e hoje, possuem um convênio 69 

com o IPPLAN, onde começam a monitorar que são os pacientes, como estão sendo 70 

atendidos e a fila, e deseja que a fila esteja informatizada, para que possam ter acesso a 71 

uma pessoa pelo número do Cartão SUS e saber a posição na fila. Sugeriu uma 72 

apresentação do IPPLAN para discutir sobre os trabalhos realizados em questão da fila. 73 

Em relação à contratação, foram realizadas as contratações de vários especialistas. Em 74 

relação à odontologia, disse que precisa ser mais investido em higienista, e que o trabalho 75 

do mesmo é muito importante na odontologia. Agradeceu a oportunidade e a todos. 76 

Presidente Dr. Rodolfo Bertti colocou o relatório de Prestação de Contas do 3º 77 

Quadrimestre de 2015 em regime de votação, que foi aprovado com uma abstenção. O 78 

Presidente Rodolfo Bertti abre a palavra aos conselheiros inscritos que é o conselheiro 79 

Adelino Pezzi e a conselheira Meire, mas antes quer colocar que no Regimento esta 80 

previsto acontecer a eleição do conselho e a eleição da mesa diretora, e, nesse ano 81 

também teremos as eleições municipais. Em conversa com os membros da mesa diretora 82 

propõe que as eleições do conselho possa ser realizada a partir do mês de setembro, e 83 

pergunta se há alguma objeção do plenário que seja manifestada. Como não houve 84 

objeção as eleições terão inicio no mês de setembro de 2016. Conselheiro Adelino 85 

Pezzi ressaltou sobre a dificuldade de participação das SAB’s no COMUS, e, sugeriu que 86 

se renove o quadro das pessoas, para que participem e não apenas cheguem ao COMUS 87 

para se eleger e sugeriu também que se revise o regimento do COMUS e do CGU’s. 88 

Conselheira Meire Ghilarducci questionou se o novo modelo de licitação inclui 89 

construção, equipamentos e administração, e, sugeriu um debate desse assunto na 90 

Comissão de Políticas Públicas e Comissão de Finanças para se apropriarem do novo 91 

modelo. Secretário Dr. Paulo Roitberg disse que inclui somente construção e 92 

equipamentos, e, achou pertinente a sugestão de debate da conselheira. Presidente Dr. 93 

Rodolfo Bertti agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas 94 

e cinquenta minutos. 95 
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