
Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e dezessete 1 

minutos, no Auditório Mario Covas teve início a reunião ordinária do COMUS, sendo presidido 2 

pelo Dr. André, dá as boas-vindas a todos os membros do Conselho Municipal de Saúde de São 3 

José dos Campos e informa que conforme novo Regimento, os munícipes de São José dos 4 

Campos também têm voz para falar na reunião do conselho, os que tiverem interesse em 5 

participar, deverão efetivar sua inscrição 15 minutos após o início da reunião, assim 6 

ganhando o direito de se pronunciar no final da reunião. Dr. André propõe o início da votação 7 

para aprovação da ata nº 10 de 2016 ao questionar se havia algum voto contra, a aprovação 8 

não houve nenhuma manifestação, sendo assim aprovada ata. Dr. André chama a comissão 9 

eleitoral para dar início ao processo eleitoral do COMUS biênio 2017/2018, assim assumindo 10 

a mesa os conselheiros Dra. Flavia, Sra. Elaine Roma, Sra. Virginia e Sr. José Marques. Dra. 11 

Flávia Helena Pereira Fidalgo inicia parabenizando Diretora anterior pelo esforço e tempo 12 

dedicado ao COMUS, como abertura de processo eleitoral a mesma inicia orientando que lista 13 

de presença deverá ser assinada até o final da reunião, lembrando que a mesa é paritária 14 

formada por dois usuários, um trabalhador e um gestor prestador, conforme artigo 7º da Lei 15 

Municipal 9.972/2014. A mesma continua seu pronunciamento dizendo que é competência de 16 

mesa da diretoria coordenar as preparações das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 17 

orientar as criações de mecanismos para colher as denúncias, reivindicações e sugestões de 18 

entidades e instituições ou de qualquer pessoa interessada, inciso 3º – encaminhar via 19 

secretaria executiva as questões que lhe foram delegadas pelo Conselho Municipal de Saúde 20 

quanto as denúncias, reivindicações e sugestões de organistas competentes, solicitando a 21 

tomada de providencias cabíveis comunicando posteriormente ao colegiado do conselho, 22 

inciso 4º - encaminhar para análise das comissões os assuntos pertinente visando subsidiar a 23 

apreciação e depois liberação em plenário, inciso 5º -  proceder as seleções de temas para 24 

composição das pautas de reuniões ordinárias e extraordinárias e priorizando aquela 25 

deliberadas em reunião anterior observando os seguintes critérios: pertinência, relevância, 26 

tempestividade e procedência e reafirma que só votarão os titulares, os suplentes só poderão 27 

votar se ao final das apresentações os candidatos não assinarem a lista de presença, explica 28 

que a eleição será separada,  votação será iniciada pelo Presidente(conforme artigo 5º da Lei 29 

Municipal 9.972/2014), cada titular presente receberá um cédula carimbada e assinada pela 30 

comissão e deverá votar em um só candidato por vez, os eleitores serão chamados pelo nome 31 

conforme lista de presença assinada, a apuração se dará a cada eleição. Dra. Flavia apresenta 32 



os candidatos aos membros do conselho presente, candidato à presidência Sr. Adelino 33 

Lidovino Oliveira Pezzi, representante dos segmentos dos usuários conforme artigo 24 do 34 

regimento interno, iniciou as apresentações dos candidatos, e começando pelo candidato à 35 

presidência Sr. Adelino, 64 anos, formado em administração, trabalhou 33  anos em uma única 36 

empresa, e no Conselho Municipal de Saúde está aproximadamente a 6 anos, estando presente 37 

em quase todas comissões, e o mesmo explana suas experiências nas demais comissões. Dra. 38 

Flavia comunica os demais presentes que para o cargo de Vice-Presidente há dois candidatos, 39 

Dr. André Luiz e o Dr. Othon ambos representantes do segmento Trabalhador, os dois 40 

candidatos irão se apresentar, começando pelo Dr. André Luiz dos Santos, formado em 41 

farmácia e educação permanente em saúde, colocou-se a disposição para continuar ajudando 42 

com seu voluntariado à nova diretoria, dando sequência o Dr. Othon Mercadante Becker 43 

representando o órgão de fiscalização de classe, no caso Conselho Regional de Medicina, 44 

formado em medicina com Título de Especialista em Pediatria e especialização em saúde 45 

pública, MBA em gestão e administração de saúde, funcionário público há 32 anos, e colocou à 46 

disposição para ajudar. Agora a candidata à primeira secretária Sra. Meire Cristina Nunes 47 

Vieira Rosa Ghilarducci, representante do segmento gestor prestador, formada em 48 

administração, atua na área de representação de saúde, no ramo hospitalar filantrópicos sem 49 

fins lucrativos, coloca-se a disposição para o cargo devido a sua experiência tanto no Conselho 50 

Municipal quando no Conselho Estadual, segue as apresentações com o próximo candidato, 51 

segundo secretário, Sr. João Carlos Aparecido Machado, representante do segmento usuário, 52 

atua na área de Defesa Civil, Conselheiro das UBS, atualmente aposentado, e se coloca à 53 

disposição do conselho. Dra. Flavia realizou a leitura das obrigações de todos os cargos a 54 

serem votados. Sra. Virginia começa a recolher a lista de presença assinada, Dra. Flavia reforça 55 

a importância da presença dos 32 conselheiros, entre eles titulares e suplentes, e reforça 56 

conforme artigo 11 – o representante que faltar três vezes consecutivas ou 5 intercalados no 57 

período de 12 meses poderá ter seu mandato extinto e agradece os candidatos que se 58 

comprometem atuar na mesa. Dra. Flavia inicia a votação para Presidente, chamando os 59 

titulares por nome em sequencia da lista de presença, o conselheiro Luiz Eduardo 60 

representante do Lions, dá a sugestão que no caso de apenas um candidato para vaga, a 61 

votação seja por aclamação, Dra. Flavia esclarece que conforme regimento interno não há essa 62 

possibilidade. Dra. Flavia agradece a presença do Sr. Oswaldo Huruta, futuro Secretário de 63 

Saúde de São José dos Campos. Dra. Flavia comunica que restaram 5 cédulas. Sra. Virginia 64 



comunica que foi dada a sugestão de entregar as cédulas para primeiro secretário e segundo 65 

secretário juntas para ser votado apenas uma vez e todos os conselheiros concordaram. A 66 

comissão eleitoral contabiliza os votos e Dra. Flavia informa que a apuração ficou da seguinte 67 

maneira: para Presidente foi eleito Sr. Adelino com 26 votos e 1 em branco, Vice-Presidente 68 

foi eleito o Dr. André com 15 votos e o segundo candidato Dr. Othon conseguiu 12 votos, como 69 

Primeira Secretária foi eleita Sra. Meire com 22 votos e 5 em branco, e para Segundo 70 

Secretário o Sr. João Carlos com 25 votos e 2 em branco. Dra. Flavia dá a palavra ao Presidente 71 

anterior Dr. Rodolfo Bertti que agradece e se despede da mesa da diretoria, secretário de 72 

Saúde Sr. Paulo Roitberg e Sra. Virginia. Dr. Rodolfo Bertti chama os novos eleitos, Sr. Adelino 73 

agradece os votos, os novos companheiros de mesa e passa a palavra para o futuro Secretário 74 

de Saúde Sr. Oswaldo Huruta, que agradece o convite e as palavras do Dr. Rodolfo Bertti e 75 

parabeniza o novo Presidente do Comus, e comenta seus planos para seu mandato e passa a 76 

palavra a Dra. Neuzinha Conselheira representante da Secretaria da Saúde, que agradece  e 77 

parabeniza o próximo secretário presente como convidado nesta reunião, Dr Oswaldo Huruta,  78 

bem como  a nova mesa de diretoria. Aproveita para informar que o projeto da Sra. Beth, a 79 

horta em hospitais ganhou uma premiação honrosa e informa que Dra. Alcione também ganha 80 

prêmio com o projeto de apoio matricial em geriatria. Sr. Adelino abre para aprovação de 81 

horários para próximos reuniões, propondo que em janeiro não tenha reunião e que apenas 82 

em fevereiro inicie as reuniões, fechando as datas como as últimas quartas-feiras dos meses, 83 

exceto em dezembro. O presidente pede para se manifestar as pessoas que tem sugestões de 84 

horários, e Dr. Othon se manifesta propondo para reuniões terem início às 17 horas, Dr. André 85 

concorda com Dr. Othon, falando da necessidade de ser as 17 horas devido ao compromisso 86 

profissional de diversos participantes, assim iniciando  votação para mudança do horário e 87 

com apenas 1 voto contrário, assim fica fixado que as reuniões na nova diretoria será na 88 

última quarta do mês às 17 horas. Sr. Adelino agradece a comissão eleitoral e passa a palavra 89 

à secretária Sra. Meire  que justifica as ausências de alguns conselheiros, como Sr. Daniel, Dra. 90 

Ana Carolina, Sra. Maria de Fátima, Sr. Izidio Diniz, que fizeram justificativa de trabalho. Em 91 

seguida comunica os conselheiros do convite para participar da cerimônia de posse dos 92 

Vereadores, Prefeito Felício Ramuth e seu vice Dr. Ricardo Nakagawa , que será no dia  01 de 93 

janeiro às 10 horas da manhã nesta casa e é necessário que os interessados confirmem 94 

presença até dia 21 de janeiro, Sra. Meire finaliza afirmando a importância de ter um 95 

representante de cada segmento. Comunica ainda, que o Hospital Próvisão conseguiu a 96 



aprovação do Ministério da Saúde referente a um projeto de captação de recurso no valor de 97 

R$ 1.353.872,65, autorizado pelo PRONAS e patrocinado pelo Banco Itaú e Lojas Renner, o 98 

projeto com título Preciosos Olhares¨, com objetivo de atender crianças recém-nascidas e 99 

prematuras, que  ainda no berçário que por ventura pode ter tido alguma complicação na hora 100 

do parto e que possam desenvolver retinopatia de prematuridade e finaliza agradecendo a 101 

todos ali presentes. Sr. Adelino passa a palavra a Dra. Cristina Amaral, coordenadora do 102 

projeto DST/AIDS, que comenta sobre o projeto, Presidente Sr. Adelino agradece o Dr. Rodolfo 103 

e deseja boas festas a todos. O conselheiro Sr. Salvador representante do Rotary pediu a 104 

palavra, solicitando esclarecimento referente às comissões permanentes ou não, gostaria de 105 

saber como funciona, aonde se reúnem e se municiadas pelos possíveis programas, o 106 

Presidente responde falando que no regimento interno há a resposta em questão, mais 107 

responde devido a sua experiência no conselho, esclarecendo que as comissões podem se 108 

reunir em qualquer local e apenas recomendado que seja paritária. Conforme resolução passa 109 

a palavra ao futuro Secretário de Saúde que agradeceu novamente o convite. Dr. André 110 

agradece os votos e agradece o Dr. Othon por estar ao lado dele na candidatura, ao Dr. Rodolfo 111 

Bertti pelo mandato anterior da gestão do conselho, a Sra. Virginia e os técnicos da Prefeitura 112 

que participaram do conselho. Sra. Meire agradece todos os conselheiros que estão deixando a 113 

gestão, os novos que estão comprometendo a doar seu tempo em prol da comunidade na 114 

busca da melhoria da saúde de nosso município, ao Dr. Rodolfo Bertti, e em nome da Dra. 115 

Carolina Martins ex-Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde agradece os técnicos 116 

que fizeram parte do conselho e finaliza dando as boas-vindas ao futuro Secretário Dr. 117 

Oswaldo Huruta. Finalizando os agradecimentos o Sr. João Carlos agradece a senhora Meire 118 

por ter lhe escolhido para ser seu segundo Secretário. Por fim, Sr. Adelino agradece a presença 119 

de todos e encerra a reunião às dezessete horas e oito minutos. 120 


