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Aos Vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (21/06/2021) às 15h00, deu 1 

início, por Webconferência através do aplicativo Google Meet, a reunião Ordinária do COMUS 2 

(Conselho Municipal de Saúde). Sra. Edna Alves solicitou justificativa de ausência e Sra. Drielly Martins 3 

Ferreira Tomaz justifica que entrou na reunião mas logo após sua conexão caiu e não conseguiu mais 4 

participar por falta de sinal de internet. Sr. Domingos Dutra inicia a pauta do dia. I) Aprovação da Ata 5 

da Reunião do dia 17/05/2021: Sr. Domingos Dutra informa que Dra. Márcia Ferreira solicita correção 6 

no slide nº 63 da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde do 1º Quadrimestre, pois o valor das 7 

Ordens Judiciais correto é de R$ 1.137.864,00 (Um milhão, cento e trinta e sete mil, oitocentos e 8 

sessenta e quatro reais) .  Sem mais nenhuma alteração foi realizada a aprovação nominal. Ata 9 

aprovada por unanimidade. (Célio Honório, Wandir Porcionato, Odílio Alves, Jorge Martins, Luiz 10 

Guilherme Amâncio, Geraldo de Faria, Águida Elena, Claudimar de Melo, Marilis Cury, Dário de Assis e 11 

Márcia Macedo). II) a - Aprovação da Prestação de Contas das OS – Organizações Sociais SBCD – 12 

Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento 13 

da Medicina: Sr. Domingos Dutra inicia a prestação de contas da Organização Social SBCD – Sociedade 14 

Beneficente Caminho de Damasco informando que os documentos foram enviados antecipadamente 15 

para análise e gostaria de saber se há alguma dúvida.  16 

     17 

     18 

Sem nenhuma dúvida ou esclarecimento apresentado, foi realizada a votação nominal. Prestação de 19 

Contas da OS SBCD – Sociedade Beneficente Caminho de Damasco aprovada por unanimidade. (Célio 20 

Honório, Wandir Porcionato, Odílio Alves, Jorge Martins, Luiz Guilherme Amâncio, Geraldo de Faria, 21 

Águida Elena, Claudimar de Melo, Marilis Cury, Dário de Assis e Márcia Macedo). Sra. Marta Lisiane 22 

entra na reunião às 15h20. II) b - Seguindo a pauta do dia Sr. Domingos Dutra inicia a aprovação da 23 
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prestação de contas da Organização Social SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da 24 

Medicina. 25 

   26 

   27 

   28 
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   29 

Sem questionamentos ou dúvidas apresentadas, realizada a votação nominal. Prestação de Contas da 30 

Organização Social SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina aprovada por 31 

unanimidade. (Célio Honório, Wandir Porcionato, Odílio Alves, Jorge Martins, Luiz Guilherme 32 

Amâncio, Geraldo de Faria, Águida Elena, Claudimar de Melo, Marilis Cury, Dário de Assis, Márcia 33 

Macedo e Sra. Marta Lisiane). Sra. Drielly Martins entra na reunião às 15h24.  III) Expediente do dia: 34 

1) Sr. Domingos Dutra diz que o Sr. Juliano Barbarossi fez o pedido de informes com alguns 35 

questionamentos para a Secretaria de Saúde, mas o mesmo pedido foi feito pelo sistema E-SIC. Sr. 36 

Domingos Dutra diz que na verdade o pedido do mesmo seria de uma pauta, pois como ficou 37 

acertada em reunião anterior a parte de informes seria para informações, questionamentos e dúvidas 38 

seria pauta ou através do sistema E-SIC. Desta forma os questionamentos serão respondidos e 39 

formalizados através do sistema de pedido de informação E-SIC. Sr. Juliano Barbarossi está de acordo. 40 

2) Sr. Odílio Alves solicita que em todas as reuniões seja passado informes da Secretaria de Saúde, 41 

principalmente sobre a pandemia da COVID-19. Hoje gostaria de saber também sobre a contratação 42 

de médicos, pois na Unidade de Saúde do Jardim Yolanda continua sem o profissional para 43 

atendimento. Dra. Marilis Cury diz que foi aberto processo seletivo para a contratação de oito 44 

médicos generalistas. Três médicos do Programa Mais Médicos foram enviados para as Unidades de 45 

Saúde Santo Antonio da Boa Vista e Cidade Salvador para suprir a lacuna de onze vagas. As oito vagas 46 

que permaneceram sem preenchimento serão supridas pelo processo seletivo emergencial que foi 47 

aberto por edital em 02/06/2021. A ideia é que estes profissionais aprovados no processo seletivo 48 

estejam ingressando até inicio de agosto de 2021, isso tendo todos os recursos e processos 49 

necessários de acordo. Não havendo recursos por parte destes profissionais, irão tentar antecipar o 50 

ingresso dos médicos no município. Dra. Marilis Cury diz estarem muito felizes, pois tiveram 55 51 

médicos inscritos no processo seletivo para 08 vagas. 3) Sr. Jorge Martins diz que na Unidade de 52 

Saúde do Rio Comprido os pacientes vem tentando marcar consulta de 1ª vez e estão sendo 53 

informados que vaga só para o mês de outubro de 2021. Dra. Marilis Cury explica que na referida 54 

unidade uma das médicas ficou gestante e se afastou, pois precisam seguir as normativas legais, 55 

ficando no atendimento remoto que só é possível para o atendimento de retorno. Atualmente a 56 

profissional está de licença maternidade e foi colocada uma profissional para suprir a demanda em 57 

alguns dias na semana. A medida que as lacunas de outras unidades forem supridas irão conseguir 58 

melhorar essa situação. Existem dois enfermeiros que fazem todo o acolhimento necessário, e 59 
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quando o atendimento é imprescindível, o paciente é encaminhado para outras unidades ou serviços. 60 

Dra. Marilis Cury diz que estão sempre pensando em alternativas para tentar suprir as demandas. Sr. 61 

Jorge Martins sugere que nos casos em que o paciente esteja com o resultado de exames para levar 62 

ao médico, que o enfermeiro (a) possa encaminhar esse resultado e em casos mais urgentes, o 63 

médico faça o contato com o paciente para orientações. Dra. Marilis Cury diz que desde 2017 vem 64 

buscando medidas para fortalecer e qualificar a equipe técnica para as consultas de enfermagem, 65 

avaliando os riscos e vulnerabilidade, para encaminhando dentro da própria unidade ou unidade 66 

parceira mais próxima. Orienta que em caso de uma demanda específica, o paciente pode entrar em 67 

contato com a Ouvidoria da Secretaria de Saúde para avaliação do caso, ou até mesmo na própria 68 

unidade com o enfermeiro (a). 4) Sr. Adenilson de Marins diz que em reunião que foi realizada, 69 

existiram vários questionamentos e que irá lavrar uma Ata e protocolar na Secretaria de Saúde, pois 70 

não está conseguindo fazer contato com a supervisora Gláucia para resolver os problemas da 71 

Unidade. Quer registrar que recebeu a informação na semana do dia 07/06 que a mesma saiu de 72 

férias e ele não estava sabendo, pede para que os Conselheiros sejam avisados, pois muitas vezes são 73 

coisas pequenas e fáceis de resolver e tem que ter alguém na unidade que possa responder no lugar 74 

da mesma. Dra. Marilis Cury diz que já registrando o pedido, mas que toda demanda pode ser 75 

solicitada através da Ouvidoria da Secretaria de Saúde ou até mesmo pelo profissional enfermeiro na 76 

unidade, porque toda a equipe técnica está qualificada para esse trabalho. Informa que a supervisora 77 

Gláucia não está de férias, e no dia de 21/06/2021 está de folga por conta da campanha de vacinação, 78 

onde a mesma trabalhou no final de semana. Sr. Adenilson de Marins diz que a sintonia entre 79 

supervisor e equipe deve estar afinada, porque às vezes a informação não está chegando até a 80 

supervisora. 5) Sr. Adenilson de Marins gostaria de saber como está sendo o atendimento dos 81 

dentistas por conta da pandemia. Dra. Marilis Cury informa que são dois atendimentos de urgência 82 

por período e mais os atendimentos programados. Por conta dos aerossóis (gotículas de saliva) que 83 

no caso de uma infecção, possibilita a disseminação do vírus, o protocolo orienta que o atendimento 84 

seja de 45 minutos e 15 minutos para assepsia da sala e bancadas. Por conta da pandemia o 85 

atendimento hoje é de dois atendimentos de urgência e dois atendimentos de consulta programado 86 

por período. 6) Sr. Odílio Alves gostaria de saber sobre a realização das reuniões dos Conselhos 87 

Gestores. Dra. Marilis Cury diz que recentemente enviou um e-mail para Vigilância em Saúde para que 88 

fosse avaliada a possibilidade de realizar as reuniões do Conselho Gestor. Diz que existem 89 

conselheiros que tem capacidade para participar da reunião de maneira remota e outros não. 90 

Algumas unidades de saúde possuem estrutura física para realizar a reunião presencial de maneira 91 

segura, respeitando o distanciamento social, outras não. Até o momento as reuniões estão suspensas, 92 

mas continuam avaliando a medida que, dentro das possibilidades, as reuniões possam ser 93 

retomadas. 7) Sr. Odílio Alves fala também sobre as eleições para o CGU’S – Conselho Gestor de 94 

Unidade de Saúde, pois o mandato dos conselheiros atuais acaba em agosto. Sr. Claudimar de Melo 95 

(Mazinho) diz que provavelmente não terão eleições de conselhos por conta da pandemia. Sr. Odílio 96 

Alves lembra que os conselhos devem ser revistos, pois muitos estão sem representação, assim como 97 

no COMUS. Sr. Claudimar de Melo diz que irá verificar essas faltas, para que possam adequar os 98 

conselhos que se encontram sem representação. Sr. Adenilson de Marins fala que existem segmentos 99 

sem representação do titular e do suplente, gostaria de saber como é feito. Sr. Claudimar de Melo 100 

informa que pedem nova indicação e no caso de eleição por chapa, podem convocar a próxima chapa 101 
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inscrita mais votada. Informa também que estão realizando a revisão do Regimento Interno do 102 

COMUS para que as inscrições sejam feitas de forma nominal e não por chapa, pois em uma das 103 

reuniões do COMUS, foi retirada uma Comissão para fazer essa revisão no Regimento Interno do 104 

COMUS. 8) Sr. Jorge Martins diz que ainda em relação as reuniões do CGU, na Unidade do Rio 105 

Comprido existe um lugar amplo e aberto para a realização das reuniões, o que não vem 106 

acontecendo. Sr. Claudimar de Melo diz que por conta do Decreto do Prefeito do Município de Jacareí 107 

que proíbe a realização de reuniões, elas foram canceladas para seguirem o Decreto. Sr. Jorge Martins 108 

diz que com isso o conselho fica inoperante, como se não existisse. Sr. Claudimar de Melo diz que o 109 

conselho pode continuar atuando, pois o conselheiro pode passar suas demandas para a supervisora 110 

da unidade e também criarem grupo através de aplicativo, assim como entrar em contato com a 111 

Secretaria de Saúde. Na maioria das vezes o conselheiro faz parte da faixa etária de risco, tem que se 112 

deslocar até a unidade a pé, e tudo isso vai contra ao que a Secretaria de Saúde vem pregando a 113 

respeito de isolamento social. Os profissionais da saúde, principalmente das unidades, estão 114 

trabalhando arduamente nas campanhas de vacinação da COVID-19 e muitas vezes não conseguem 115 

fazer essas reuniões. Sr. Jorge Martins diz parecer que o conselho é desnecessário. Sr. Claudimar diz 116 

que fora de uma pandemia essas reuniões seriam realizadas mensalmente como sempre foram, mas 117 

com a pandemia precisam avaliar o que existe de mais urgente, pois algumas restrições são impostas 118 

e devem ser seguidas, pois é medida de segurança para todos. 9) Sr. Juliano Barbarossi diz que 119 

mesmo as unidades que tem condições de realizar as reuniões de modo virtual não estão fazendo. Diz 120 

que aceita, mas não concorda. 10) Dra. Águida Elena passa as informações sobre a COVID-19 no 121 

município. Diz que os atendimentos da URC – Unidade de Retaguarda Covid vem atendendo em 122 

média 250 pacientes por dia e por vários dias estiveram com mais de 100% da sua capacidade de 123 

internação, onde havia 44 internações para 40 leitos. As internações na Santa Casa e Hospital São 124 

Francisco também estão com mais de 100% da sua capacidade. Diz que apesar da vacina precisam 125 

continuar com o isolamento social até que toda a população esteja vacinada. Pede para os 126 

conselheiros, que são a voz na comunidade, deixar claro para a população que a vacina é o único meio 127 

de prevenção, que precisam tomar a primeira dose e principalmente não deixar de tomar a segunda 128 

dose, pois só assim conseguiremos voltar a ter uma vida normal com a diminuição dos casos. No dia 129 

de hoje, 21/06/2021, estão sendo vacinadas as pessoas de 55 a 62 anos que perderam o dia da 2ª 130 

dose. 11) Sr. Fábio de Carvalho compartilha os dados da COVID-19 atualizados até o momento de 131 

acordo com a Vigilância em Saúde. Orienta que todas as informações podem ser colhidas no site da 132 

Prefeitura Municipal de Saúde. Inclusive um pedido de informação que foi solicitado por um dos 133 

conselheiros através do sistema E-SIC na data de hoje, já vem sendo compartilhado desde março de 134 

2021, que são os dados de ocupação de leitos no município, informação essa que foi sugerida pelo 135 

próprio conselheiro em reunião do conselho a Secretaria de Saúde. Sr. Juliano Barbarossi sugere ainda 136 

que essa informação esteja mais visível e com fácil acesso no site da Prefeitura e também nas redes 137 

sociais. Sr. Jorge Martins gostaria de saber se após mais de um ano de pandemia, com tantos médicos 138 

renomados, não existe nenhum remédio para combater esse vírus, ninguém descobriu uma maneira 139 

de bloquear o vírus.  Sr. Fábio de Carvalho diz que até o momento não foi descoberto nenhum 140 

tratamento que ajude a prevenir. Somente protocolos para tratamento de acordo com as fases da 141 

infecção. A única maneira de evitar o agravamento da doença é com o isolamento social, higiene das 142 

mãos, uso da máscara e a vacina. 12) Sr. Domingos Dutra diz que de acordo com a solicitação do Sr. 143 
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Odílio Alves e Juliano Barbarossi, esse tipo de questionamento pode ser enviado através do e-mail do 144 

COMUS: comusjacarei@gmail.com, até 10 dias antes da reunião, pois a pauta tem que ser enviada 145 

aos Conselheiros com 10 dias de antecedência. 13) Sr. Odílio Alves informa que ficou uma resposta da 146 

Diretoria de Urgência sobre o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da reunião do mês 147 

passado para ser dada na reunião de hoje. Sra. Angela Gomes, Assessora da Diretoria de Urgência, diz 148 

que o tempo resposta nas ocorrências aumentou por conta da pandemia. Hoje as ambulâncias são 149 

obrigadas a fazerem a higienização da viatura a cada ocorrência e também por conta da pandemia, a 150 

ambulância de suporte avançado é quem faz a declaração de óbito no local da ocorrência, pois não é 151 

permitido o manuseio do corpo com suspeita de COVID-19. 14) Sr. Adenilson Marins reforça que 152 

também havia solicitado explicações sobre a avaliação que é feita no atendimento telefônico do 153 

SAMU sobre a ocorrência, pois muitas vezes as pessoas não tem conhecimento e nem condições para 154 

entender a gravidade ou não da pessoa que está necessitando de socorro. Sra. Angela Gomes diz que 155 

o atendimento é realizado por um médico regulador de acordo com o protocolo e o que é passado 156 

pelo munícipe é colocado em prioridade ou não. 15) Sr. Célio Honório diz que fez um solicitação, pois 157 

no mês de setembro de 2020, o pai do mesmo necessitou de socorro e não conseguiu ser atendido 158 

pelo SAMU, o caso do pai era grave e por isso foi até a base do SAMU pois mora próximo. Diz que ao 159 

chegar próximo da base do SAMU, na zona oeste, percebeu que a viatura estava parada fazendo a 160 

higienização e foi até lá para questionar, pois no atendimento telefônico foi informado que não havia 161 

viatura na base. Diz que no dia quis levantar essa pauta, pois acha que o munícipe tem que ser 162 

informado do que realmente está acontecendo, se a viatura está em ocorrência ou não, se está 163 

realizando a higienização. Diz que graças a Deus seu pai hoje está bem e que foi graças ao 164 

atendimento da médica do SAMU que realizou as primeiras manobras. Solicita novamente esse 165 

retorno do SAMU. Sra. Angela Gomes diz que estará passando para o SAMU, pois é um consórcio e a 166 

gestão é deles, não conseguem ter acesso. Novamente enfatiza que qualquer problema pode estar 167 

entrando em contato com ela para tentar resolver e ver o que acontece. Sr. Fábio Prianti completa 168 

dizendo que a higienização das ambulâncias faz parte do protocolo e por isso a informação de que 169 

estava em ocorrência, pois desde o momento da saída até o final da higienização, a ambulância ainda 170 

estará em ocorrência. Sr. Célio Honório diz que o questionamento é sobre o tempo que se perde no 171 

telefone respondendo a várias perguntas e de repente é informada que não tem ambulância no local, 172 

sem saber se vai demorar ou não.  Sem mais informes, a reunião é encerrada pelo Sr. Domingos 173 

Dutra. Participaram os Conselheiros: Sr. Domingos Raimundo Martins Dutra - Presidente do COMUS 174 

(Conselho Municipal de Saúde), Dra. Águida Elena B. Fernandes Cambauva, Sr. Célio Honório Vieira, 175 

Wandir Porcionato, Sra. Marta Lisiane P. P. de Carvalho, Sr. Odílio Alves de Lima, Sr. Adenilson de 176 

Marins, Sr. Jorge Martins do Prado, Sr. Juliano Barbarossi, Sr. Luiz Guilherme A. dos Santos, Sr. 177 

Geraldo de Faria Cardoso, Sra. Célia Regina dos Santos, Sr. Claudimar Luiz Siqueira de Melo, Sra. 178 

Marilia Sangion, Dra. Marilis Bason Cury, Sra. Rebeca Thomé C. Ferreira, Sra. Márcia Macedo, Sr. Dario 179 

Alves de Assis e Sra. Drielly Martins Ferreira Tomaz. Convidados e ouvintes: Sr. Fábio Santos Prianti 180 

de Carvalho, Dra. Márcia Ferreira Leite Pereira, Sra. Ana Maria Bortoletto, Sra. Angela Maria S. 181 

Gomes, Dr. Daniel Freitas Alves Pereira, Sr. Paulo Roberto Rosa, Sra. Suzana Lemos e Priscilla C. de 182 

Oliveira. Nada mais a constar, eu Robiane Goulart Barreto lavro a presente ata.     183 
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