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Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quinze minutos, no 1 
Auditório Mario Covas  teve inicio a reunião ordinária do COMUS, sendo presidido pelo 2 
Presidente Dr.º Rodolfo Bertti, que compõe a mesa com a presença do secretario de saúde dr. 3 
Paulo Roitberg e o vice presidente conselheiro Mario Hipólito Silva, da as boas-vindas a todos 4 
principalmente aos novos membros do conselho municipal de saúde de São José dos Campos. O 5 
presidente propõe a inversão da pauta passando para a ordem do dia e, depois dar a posse aos 6 
novos conselheiros,  passa a palavra ao secretário de saúde que cumprimenta a todos e elogia o 7 
trabalho dos conselheiros do COMUS e aos técnicos da secretaria de saúde, que trabalharam 8 
como uma equipe. E que ele sempre diz que esse conselho é um conselho atuante e que tem feito 9 
muitas propostas para a melhoria do sistema de saúde do município e que isso é um grande 10 
ganho para toda a cidade. Fala da alegria de termos conseguido a implantação do monitoramento 11 
das filas de cirurgia on laine, uma solicitação feita pela comissão de politicas publicas e 12 
desenvolvida pelo IPPLAN, que é uma inovação para o usuário que pode saber a sua colocação 13 
na fila de cirurgia e o grau de gravidade,  no estado de São Paulo é a primeira cidade que faz 14 
esse trabalho. Fala também que a partir do dia primeiro de novembro ele, Dr. Paulo Roitberg 15 
estará aposentado, mas que continuara a frente da secretaria de saúde até o dia trinta e um de 16 
dezembro diz que é um prazer para ele encerrar a sua carreira como servidor publico a frente 17 
dessa secretaria. Fala que foi entregue a equipe de transição cerca de cinco volumes com todas 18 
as ações feitas, os avanços realizados e com todas as que estão em andamento e pendencias no 19 
município assim o novo governo poderá dar continuidade ao trabalho na secretaria de saúde. 20 
Comenta sobre uma grande licitação, um chamamento publico para o gerenciamento do hospital 21 
municipal para a renovação do contrato que vence em julho, e que esta sendo  feito um estudo 22 
minucioso sobre o que é mais econômico para gerenciar o hospital municipal, tendo a 23 
preocupação de ter a realidade sobre o valor e a qualidade do atendimento dado aos nossos 24 
munícipes ao longo desses cinco anos.  Esse estudo esta sendo feito pelo IPPLAN, é um grande 25 
contrato o maior que o município tem. Fala também que não esta sendo fácil chegar até o dia 26 
trinta e um de dezembro, muitas ações judiciais, que o governo do estado deixou de enviar cerca 27 
de cinquenta e oito  medicamentos de alto custo, coloca também que estamos fazendo um grande 28 
trabalho em relação ao enfrentamento a densidade lavraria graças ao trabalho desenvolvido pelas 29 
equipes da secretaria de saúde nesse sentido, e que a preocupação é com o que virá sobre a zica 30 
e o chincunkunha. Agradece imensamente pela participação de todos os conselheiros e 31 
principalmente ao conselheiro Mario que ajudou muito e a todos os membros das comissões que 32 
fizeram um grande trabalho. O presidente agradece a vereadora Dra. Ângela que sempre tem 33 
participado e contribuído com o conselho de saúde, e abre regime de votação para as atas de 34 
número oito e nove que foi enviada por e-mail. As atas foram aprovadas por unanimidade. 35 
Passando a ordem do dia Dra. Simone inicia a apresentação da pactuação do quadriênio de dois 36 
mil e dezesseis a dois mil e dezenove e depois será feita a apresentação de contas de dois mil e 37 
dezesseis, como é um relatório muito extenso é feito uma reunião prévia com a comissão de 38 
politicas publicas onde é discutido e tirado todas as duvidas, foi enviado aos senhores 39 
conselheiros previamente o relatório para que os conselheiros possam ter todo o conteúdo. 40 
Terminada a apresentação da PAVISA a Dra. Teresa inicia a apresentação do Plano Municipal de 41 
Vigilância, Prevenção e Controle de Arboviroses. Finalizando a apresentação Dr. Rodolfo abre 42 
para perguntas, o conselheiro Clarisvan explica que hoje o grande vilão não é mais o pratinho 43 
das plantas nem o copinho e sim os baldes, os tambores, as lonas que são usadas para 44 
coberturas e é preciso tomar consciência dessa nova realidade, dr. Rodolfo pergunta sobre as 45 
piscinas tratadas e Clarisvan responde que essas não oferecem risco. O conselheiro Flavio 46 
segmento usuário fala sobre o PAVISA, em nome da comissão de politicas publicas explicando 47 
que foi uma reunião de um período inteiro e que a comissão fez varias sugestões que houve 48 
acordo com a equipe técnica da vigilância sanitária da secretária de saúde, e a comissão é 49 
favorável a aprovação do plano da vigilância sanitária do quadriênio e a prestação de contas do 50 
ano de dois mil e dessezeis, e que não ocorreu a reunião com a equipe do plano municipal de 51 
vigilância e prevenção e controle de arbovirose por que  nenhum membro da comissão de 52 
politicas publicas pode comparecer na reunião agendada. O presidente recompõe a mesa e 53 
pergunta que são os novos conselheiros e explica que agora vai ser feita a aprovação pelo 54 
conselho e que se o conselho não aprova a secretaria pode ter complicações tanto financeiras 55 
quanto a outros problemas junto a outros órgãos como secretaria de saúde do estado e o 56 
ministério da saúde, deixando claro que essa aprovação é dos conselheiros antigos e coloca em 57 
regime de votação o PAVISA: que é aprovado por unanimidade. O Presidente coloca em votação 58 
o Plano de Enfrentamento da Dengue que é aprovado por unanimidade. O secretario solicita que 59 
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o sr. Célio Chaves faça um esclarecimento sobre a colocação da lista de cirurgia na internete. 60 
Célio diz que está aqui para tirar qualquer duvida sobre esse novo serviço e quer aproveitar para 61 
explicar que esse conceito de fila precisa ser mudado o paradigma pois é um fluxo, já que a fila 62 
nunca vai acabar e que o governo procurou trabalhar as demandas, as avaliações, os exames e 63 
as consultas que resultou nesse trabalho que foi colocado hoje para a população. Dr. Rodolfo 64 
agradece ao Célio e agradece também a dra. Ana Carolina que se despede do conselho hoje 65 
desejando boa sorte a ela. Agradece a todos os que não vão continuar no conselho e da as boas 66 
vindas aos novos, antes abre a palavra ao conselheiro Adelino que fala que ficou contente com a 67 
nova ferramenta, mas ficou triste por ler que o trabalho foi desenvolvido pelo IPPLAN, mas a 68 
verdade é que foi um trabalho realizado pela TI da secretaria de saúde e foi uma luta da comissão 69 
de politicas publicas, e que o conselho tem pessoas com formação e competência para ajudar a 70 
criar novos caminhos, agradece a equipe de TI pelos ensinamentos todos passados aos 71 
conselheiros e agradece ao secretario por ter permitido que a equipe desenvolvesse esse 72 
sistema. O secretário dr. Paulo fala que concorda com o conselheiro e pede desculpas e que ele 73 
secretario sempre respeitou e priorizou o COMUS, que é um conselho deliberativo e é co-gestor 74 
da secretaria. Inicia a posse dos novos conselheiros o presidente dr. Rodolfo chama para assinar 75 
a lista de presença e que no final homenagearemos a todos os conselheiros. Representantes do 76 
SEGMENTO USUÁRIO COMPOSTA POR DEZESSEIS MEMBROS: Representantes dos 77 
Conselhos Gestores de Unidade, Região Leste Titular Luiza Gonçalves de Jesus, UBS Eugenio 78 
de Melo e Suplente Lucia Serafim Ângelo, UBS Campos de São José. Região Sul, Titular Paulo 79 
Roberto Mendes Canelas, UBS Residencial União Dr. Rodolfo parabeniza o conselheiro que 80 
mesmo em convalescença de uma cirurgia cardíaca fez questão de estar presente para tomar 81 
posse esse gesto é louvável e que sirva de exemplo a todos nós, o conselheiro Paulo Roberto vai 82 
até a mesa e faz questão de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês e poder 83 
estar voltando, e parabenizar ao secretario e ao presidente do conselho, diz que esta com muita 84 
vontade de trabalhar e que com a mudança de bandeira vamos orar para que seja com a mesma 85 
responsabilidade que o dr. Paulo Roitberg deu a secretaria de saúde. Suplente Silvio Marcondes 86 
dos Santos, UBS Morumbi. Região Norte Titular Carlos Roberto Rodrigues, UBS Altos de Santana 87 
e Suplente Wanderley da Sobreira, UBS Altos de Santana. Região Oeste, Titular Walter de Lucca, 88 
UBS Jardim das Industrias e Suplente Dulcineia Aparecida dos Santos Carmo, UBS Limoeiro. 89 
Região Centro, Titular Jacqueline Aparecida Claudino Menengrone, CAPS Infantil e Suplente 90 
Palmira Santos de Lima, UBS Centro II. Região Sudeste, Titular Adelino Lidovino Oliveira Pezzi, 91 
UBS São Judas Tadeu e Suplente Gustavo Balbino UBS Jardim da Granja. Entidades 92 
Representativas dos Idosos: Titular João Carlos Aparecido Machado, Pastoral dos Idosos e 93 
Suplente Maria Wanda de Lucca, Sindicato dos Aposentados. Associações e Instituições de 94 
Atendimento a Pessoa com Deficiência: Titular Elaine Leandro Roma, Sorri e Suplente Eliana 95 
Bonadio, AAFLAP; Titular Maria de Fátima Silva, APAE e Suplente Carlos Eduardo Teodoro, Pro 96 
Visão. Associações e Instituições Comunitárias Organizadas com Ações em Saúde: Titular Paulo 97 
Renato Roberti Macedo, Loja Maçônica Duque de Caxias e Suplente Isídio Diniz Duarte, Loja 98 
Maçônica Cavaleiros dos Santo Graal; Titular João Carlos dos Santos, Pastoral da Criança e 99 
Suplente Luiz Eduardo Cardoso, Lions; Titular Edison Lopes, Pastoral da Saúde e Suplente 100 
Roberto Lage Guedes, Loja Maçônica União do Vale; Titular Laura Maria Marrocco Nogueira, 101 
Centro Dandara e Suplente Salvador Arnome, Rotary Clube São José dos Campos Sul. 102 
Associações e Instituições de Patologias Crônicas: Titular Maria Neri Macedo Araújo Silva, 103 
Associação Casa de Acolhida; e Suplente José Marques da Costa, Casa Recomeço. Associações, 104 
Sindicatos, Federações e Confederações: Titular Walter Brant Zaroni, Associação de Engenheiros 105 
e Arquitetos e Suplente Mario Hipólito Silva, Sindicato Aeroespacial. Associações de Moradores 106 
de Bairro e Sociedades Amigos de Bairro: Titular Romildo da Silva Negromonte, Associação de 107 
Moradores do D. Pedro II e Suplente Alberto Expedito Paiotti, SAB Jardim das Colinas. 108 
SEGMENTO TRABALHADORES COMPOSTA POR 08 MEMBROS: Associações de Classe 109 
Organizadas com Ação na Área de Saúde: Titular Dr. Gilberto Benevides, Associação Paulista de 110 
Medicina e Suplente Flávia Helena Pereira Fidalgo, OAB. Comunidade Cientifica e Tecnológica: 111 
Titular Profª Dra. Paula Vilhena Carnevale Vianna, Univap e Suplente Profª Dra. Ana Carolina 112 
Henriques Ribeiro Machado, Universidade Anhembi Morumbi. Servidores Municipais: Titular 113 
Edvan Ricardo de Sousa Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 114 
Endemias e Suplente Junio Portela Raimundo, UBS Campos de São José; Titular Hamilton da 115 
Silva Maia, UBS Vila Paiva e Suplente Juliana Aparecida Gomes, CAPS Infantil. Sindicatos de 116 
Trabalhadores e Entidades de Fiscalização do Exercício Ético Profissional: Titular Dr. André Luis 117 
dos Santos, Conselho Regional de Farmácia e Suplente Ângela de Jesus Santos Sindicato dos 118 
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Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde; Titular Dr. Othon Mercadante Becker, 119 
Conselho Regional de Medicina e Suplente Dr. Daniel Tineu Leite Maia, Conselho Regional de 120 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Titular Dr. Landri Padial Martins  Conselho Regional de 121 
Odontologia e Suplente Mauricio Alcântara Sguario, Conselho Regional de Química; Titular Maria 122 
Teresa Fonseca Pinto, Conselho Regional do Serviço Social e Suplente Claudio Luiz da Silveira, 123 
Conselho Regional de Enfermagem. SEGEMENTO PRESTADOR COMPOSTA POR 03 124 
MEMBROS: Titular Daniel de Souza Baptista, Pio XII e Suplente Juliana Aparecida F. Silva 125 
Antoninho da Rocha Marmo; Titular Maria Giseli Louredo Lima, Instituto Nacional de Ciências da 126 
Saúde e Suplente Marcos Antônio da Silva, Associação Paulista para o Desenvolvimento da 127 
Medicina; Titular Meire Cristina Nunes Vieira Rosa Ghilarducci, Pro Visão e Suplente Luiz Carlos 128 
Peágno, Centro de Valorização da Vida. SEGMENTO GESTOR COMPOSTO POR 05 129 
MEMBROS: Titular Dr. Paulo Roberto Roitberg, Secretário de Saúde e Suplente Dr. Nilson dos 130 
Santos Beltrame, Secretaria de Saúde; Titular Virgínia da Costa Honório, Secretaria de Saúde e 131 
Suplente José Aparecido Nunes, Secretaria de Saúde; Titular Dra. Neusa Helena M. de Melo, 132 
Secretaria de Saúde e Suplente Terezinha de Fátima Lima, Secretaria de Saúde; Titular Dr. 133 
Rodolfo Otavio Tomaz Bertti, Secretaria de Saúde e  Suplente Clarisvan do Couto Gonçalves; 134 
Titular Vanessa Fonseca Marques Castro Secretaria de Desenvolvimento Social e Suplente Nayla 135 
Janaina Plama Kusumoto, Secretaria de Desenvolvimento Social. Após ter dado a posse a todos 136 
os novos conselheiros pede uma salva de palmas a todos e já diz que tem trabalho para todos 137 
pois, temos que montar uma comissão para cuidar da eleição da mesa diretora que será no dia 138 
quatorze de dezembro, e essa comissão é composta por dois usuários, um trabalhador, um 139 
prestador e um gestor. Haverá uma reunião dessa comissão no dia dois de dezembro e outra no 140 
dia oito de dezembro e foi composta pelos seguintes conselheiros: Elaine Roma como usuário, 141 
Daniel como prestador, Flavia como trabalhador, o conselheiro José Marques pergunta se 142 
suplente pode compor a comissão e dr. Rodolfo diz que pode, o conselheiro José Marques se 143 
coloca a disposição. Dr. Rodolfo coloca que todos os conselheiros titulares pode ser candidato e 144 
que a mesa é paritária sendo composta por dois usuários, um trabalhador e um gestor, a eleição é 145 
feita em turno único em separado, votando primeiro o presidente, depois o vice presidente, o 146 
primeiro secretário e segundo secretário; a posse da mesa é imediata após a apuração da eleição. 147 
A inscrição será feito com carta/oficio na secretaria executiva do COMUS na Rua Óbidos, 140 no 148 
Parque Industrial e que a comissão vai fazer um regimento com todas as normas para a eleição 149 
da mesa diretora. Dr. Rodolfo abre a fala para a munícipe Ana Gleide diz que que fazer 150 
sugestões para a próxima eleição do Conselho Municipal de Saúde, falando que não é todos os 151 
membros dos CGUs participam das reuniões ordinárias do COMUS então precisa de maior 152 
divulgação; fala também que as atas do COMUS estão com atraso no site da prefeitura; outra 153 
coisa ela não sabe se  pode fazer parte da eleição para o COMUS o CGU das unidades de 154 
referencia, dr. Rodolfo esclarece que quando assumiu como presidente tanto o secretario dr. 155 
Paulo e a conselheira Virgínia fizeram um grande esforço em montar CGU em todas as unidades, 156 
inclusive as de referencia, mas que tem dificuldade e, relação a participação da comunidade e que  157 
que no regimento esta escrito que é conselho gestor de unidade no artigo 4º, então todos os 158 
titulares de CGU de qualquer unidade de saúde pode participar da eleições do COMUS dentro da 159 
sua região. Ana Gleide diz que não tem acesso ao Regimento Interno. Dr. Rodolfo fala que todos 160 
começam com folego e depois perdem esse folego e que poderia ter muitas realizações se todos 161 
participassem mais, é um trabalho voluntário sem remuneração, mas de grande relevância pela 162 
saúde publica. Pergunta se o dr. Paulo tem algo a falar para finalizar, ele diz que não. Dr. Rodolfo 163 
diz que vai providenciar a colocação das atas e do regimento interno no site da prefeitura.   Passa 164 
a palavra para o dr. Othon que fala que devemos pensar no horário de inicio das reuniões e que 165 
ele gostaria que fosse mais tarde e ele propõe as dezessete horas, e que fosse garantido a 166 
utilização do espaço por três horas e a questão do estacionamento que precisamos resolver. Dr. 167 
Rodolfo diz que vai levar a solicitação a nova mesa diretora, passa a palavra ao dr. Paulo que diz 168 
que o que, a sra. Ana Gleide falou tem importância, de todas as informações estarem no saite, 169 
mas que a Virgínia junto com uma estagiária para dar conta de toda a demanda do COMUS e é 170 
uma loucura, e os conselheiros podem  ser voluntários para ajudar na secretária executiva, outro 171 
coisa é que os vereadores não participam das reuniões de prestação de contas nem quando é 172 
feita aqui na câmara especialmente para eles, e não aparece ninguém. Que sabem criticar, mas 173 
não sabem participar, tirando o vereador Wagner Balieiro e a vereadora dra. Ângela que estão 174 
sempre presentes, nem os membros da comissão de saúde da câmara participam desses 175 
momentos. É necessário que o conselho nesse novo momento que vai iniciar, possa achar um 176 
mecanismo de envolver a comissão de saúde da câmara e eles venham participar mais, que o 177 
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conselho possa ser respeitado pelos membros da comissão de saúde da câmara com a presença 178 
do vereador e não dos assessores. Parabeniza os novos conselheiros e diz que cada conselheiro 179 
representa um segmento e que os segmentos devem   se posicionar para lutar por seus 180 
interesses exemplo: que os prestadores lutem por tabelas, por melhorar os itens dos contratos, os 181 
trabalhadores briguem por seus interesses e os usuários lutem pela melhoria do atendimento, e 182 
lamenta que o sindicatos dos servidores não enviou nenhum representante para concorrer as 183 
eleições do conselho. O conselheiro Flavio Gottardo  se despede do conselho municipal de saúde 184 
parabenizando a todos os novos conselheiros e agradece por ter podido contribuir nesse quatro 185 
anos que fez parte desse colegiado, justifica a falta da conselheira Dra. Paula Carnevale, 186 
conselheiro Luiz Peagno, conselheira Luiza Gonçalves a conselheira Lucia Serafim. Dr. Rodolfo 187 
agradece a presença de todos e encerra a reunião as dezoitos horas e dez minutos.      188 
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