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Aos Vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (27/09/2021) às 15h00, 1 

deu início de maneira híbrida, por Webconferência através do aplicativo Google Meet e presencial no 2 

Auditório da Prefeitura Municipal de Jacareí a reunião Ordinária do COMUS (Conselho Municipal de 3 

Saúde). Sr. Domingos Dutra informa que existem conselheiros presentes no Auditório e caso os 4 

mesmos tenham algo a dizer terão que se encaminhar para frente do computador, para que assim 5 

todos possam ouvir tanto os presentes, quanto os que estão de maneira on-line. Sr. Domingos Dutra 6 

inicia a pauta do dia. I) Aprovação da Ata da Reunião do dia 16/08/2021: Sem nenhuma alteração 7 

solicitada, foi realizada a aprovação nominal. Ata aprovada por unanimidade. (Gerson Miranda, 8 

Wandir Porcionato, Marta Lisiane, Odílio Alves, Jorge Martins, Luiz Guilherme, Geraldo Cardoso, 9 

Maiba Salim, Águida Elena, Claudimar de Melo, Marilis Cury, Márcia Macedo e Dario de Assis). II) a - 10 

Aprovação da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde do 2º quadrimestre de 2021 (maio a 11 

agosto): Sr. Domingos Dutra informa que está aberto para dúvidas e questionamentos:  12 
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   48 

Sr. Odílio Alves diz que comparando o 1º quadrimestre de 2021 com o 2º quadrimestre do mesmo 49 

ano percebeu que a população continuou com o mesmo número de habitantes. Sr. Fábio diz que são 50 

dados do ano de 2021, não são analisados por quadrimestre. Marilis Cury diz que é uma projeção 51 

fornecida pela Fundação Seade. Sr. Odílio gostaria de saber sobre consultas médicas na Atenção 52 

Especializada no SIM, pois em relação ao 1º quadrimestre de 2021 e 2º quadrimestre do mesmo ano 53 

houve uma diminuição de 34.704 para 33.679 consultas. Daniel Freitas explica que devem ser 54 

comparados os dados do mesmo quadrimestre do ano anterior, pois cada quadrimestre tem sua 55 

especificidade, inclusive na quantidade de dias trabalhados. Sobre o absenteísmo, Sr. Odílio diz que 56 

poderiam fazer ações novamente para tentar diminuir, agora que a pandemia está mais controlada. 57 

Sr. Domingos diz que existe muita dificuldade de comunicação com as unidades para poder desmarcar 58 

consulta, ficando assim como paciente faltoso, o que faz com que o absenteísmo cresça. Marilis Cury 59 

diz que outro problema é a ausência dos médicos do Programa Mais Médicos sem aviso prévio, pois 60 

sem tempo hábil não conseguem colocar outro profissional e nem desmarcar as consultas. Esta 61 

consulta que não é cancelada no sistema entra como absenteísmo. Informa também que se 62 

compararmos o mesmo quadrimestre do ano anterior, teve um aumento de 2%. Sr. Odílio gostaria de 63 

informações sobre as especialidades com demanda reprimida que continuam neste quadrimestre. 64 

Daniel Freitas explica que algumas especialidades são agendadas fora do quadrimestre. As 65 

especialidades Pneumologia e Neurologia é o gargalo de vários municípios, principalmente pelo 66 

COVID-19. Os pacientes com sequelas pós COVID-19 são priorizados, mas os demais continuam em 67 

uma fila, pois é difícil de encontrar estes médicos especialistas no mercado. O especialista geriatra 68 

está em fase de contratação e o gastroenterologista infantil já foi contratado recentemente. Os 69 

encaminhamentos para avaliação do CEPAC estão sendo qualificados, principalmente com a crescente 70 

de pacientes autistas. Em relação às especialidades de alergologia, cardiologia e hepatologia acredita 71 

que os resultados serão melhores para o próximo quadrimestre, pois já conseguiram melhorar a fila. 72 

Outro gargalo da saúde é a especialidade oftalmologia, mas já estão com estratégias para tentar 73 

melhorar a oferta de consultas em oftalmologia. Outro fator muito importante é a pandemia, pois 74 

ainda não consegue estimar o prejuízo causado no serviço de Atenção Especializada, o que será 75 

percebido agora, com a volta dos pacientes que estavam em isolamento e distanciamento social. 76 

Explica que todos os exames têm sido qualificados via Centro de Imagem, que foi inaugurado no ano 77 

passado, e vão colher estes resultados a médio e longo prazo. Rebeca diz que para a realização do 78 

exame de ressonância magnética existe um credenciamento que contemplava 140 e hoje contempla 79 

240 exames/mês. Outra boa notícia é que o Hospital Regional de São José dos Campos tem ofertado 80 

não só as vagas de ressonância normal como também, vagas de ressonância com sedação. Sr. Odílio 81 

diz que a oferta de fisioterapia aumentou, mas a fila ainda permanece grande e gostaria de saber 82 
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sobre os exames de mamografia por conta do outubro rosa. Daniel Freitas diz que a notícia é ótima, 83 

pois será feito um aditamento em relação às empresas contratadas, gerando mais 1.200 sessões de 84 

fisioterapia por mês para o município de Jacareí. Sobre o exame de mamografia, percebe-se que 85 

quase dobrou a quantidade de exames realizados no quadrimestre, graças a uma logística que foi 86 

organizada no Centro de Imagens, onde desde ano passado os exames vêm sendo realizados, tendo 87 

mais controle e conseguindo agilizar o processo. Domingos pergunta se existe a possibilidade de 88 

anexar o absenteísmo da fisioterapia contratada. Daniel Freitas explica que a fisioterapia contratada 89 

recebe por sessão realizada, tem que cumprir a meta pactuada, desta forma não deve deixar vagas 90 

sem preencher, mas irá pedir a inclusão para os próximos quadrimestres o absenteísmo. Adenilson 91 

parabeniza sobre os resultados dos exames de mamografia e gostaria de saber sobre as cirurgias 92 

eletivas se já voltaram a ser realizadas. Dra. Aguida diz que estão sendo retomadas com cautela, pois 93 

ainda não podem desabastecer o estoque de sedativos por conta da pandemia. Estão sendo 94 

atendidos primeiramente os pacientes que tiveram a cirurgia cancelada, lembrando que pacientes 95 

com casos de agravos são avaliados e as cirurgias realizadas, a partir daí a fila vem sendo seguida 96 

rigorosamente. Sr. Adenilson pede para que ao fazer contato com os pacientes que estão aguardando 97 

exames ou cirurgias, que tenham a atenção de insistir nas ligações. Dra. Aguida lembra o quanto é 98 

importante manter o cadastro atualizado nas Unidades de Saúde, pois muitas vezes ao tentar fazer 99 

contato com o paciente percebe-se que o número de telefone do cadastro já não é mais aquele, mas 100 

que mesmo assim ligam no mínimo três vezes com anotações de horário e dia pelo atendente, e até 101 

mesmo o Agente Comunitário de Saúde vai até o endereço para poder avisar o paciente. Domingos 102 

chama a atenção dos conselheiros para o alto número pago de ordens judiciais, que são aquelas que 103 

na maioria das vezes é de competência do Estado, e o município tem que arcar com os custos 104 

diminuindo assim, o orçamento do município e beneficiando com um alto valor uma única pessoa. Sr. 105 

Odílio pergunta se a Comissão Fiscal se reuniu. Domingos informa que participou como convidado e 106 

que somente um membro da Comissão participou. Foi passado para os presentes que o tesouro tem 107 

tirado, cada vez mais, para cobrir dívidas que na maioria das vezes não é do município, assim como 108 

acabou de falar das Ordens Judiciais. O município aplicou de recurso próprio neste quadrimestre mais 109 

de 30% do orçamento na saúde, sendo que o mínimo a ser aplicado é de 15%. Sr. Florisvaldo, membro 110 

do Conselho Gestor da Unidade de Saúde Jardim das Indústrias, acha importante que esta questão 111 

seja levada ao conhecimento do Conselho Estadual, Vereadores, para que o Estado possa cumprir 112 

com o seu dever. Sem mais questionamentos foi realizada a aprovação nominal: (Gerson Miranda, 113 

Wandir Porcionato, Marta Lisiane, Odílio Alves, Jorge Martins, Luiz Guilherme, Maiba Salim, Geraldo 114 

Cardoso, Aguida Elena, Claudimar de Melo, Marilis Cury, Marcia Macedo e Dario Alves aprovam). 115 

“Prestação de Contas da Secretaria de Saúde do 2º quadrimestre de 2021” aprovada por 116 

unanimidade. Drielly Martins entra através do link na reunião às 15h50.  II) b – Aprovação da LOA – 117 

Lei Orçamentária Anual: Sr. Domingos Dutra abre para questionamentos e avaliações, visto que 118 

documento já foi enviado para todos com antecedência.  119 
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 123 

Domingos disse que participou da reunião e que a Diretoria Financeira passou que os valores são 124 

basicamente são os mesmos, exceto pelo valor de repasse para Santa Casa, pois foi incluído para o 125 

exercício de 2021, R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) e para o ano de 2022, R$ 126 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para o processo de quitação das dívidas da Santa Casa, fora o 127 

convênio. Jorge Martins diz que os Conselheiros deveriam ser atualizados sobre essas informações 128 

antecipadamente, saber quais critérios foram utilizados para o valor citado para subvenção da Santa 129 

Casa, para discussão mais efetiva sobre o assunto. Domingos explica que é uma proposta na LOA – Lei 130 

Orçamentária Anual, e cabe ao conselho e conselheiros fazerem a fiscalização a partir do ano de 2022, 131 

de repente com a criação de uma comissão específica para o assunto. Jorge Martins faz uma ressalva 132 

que os conselheiros devem ser informados antes do ocorrido e não discutir depois. Marilia Sangion 133 

diz que a subvenção da Santa Casa é um Projeto de Lei do Prefeito, ele sendo aprovado na Câmara, 134 

será regulamentada a subvenção através de convênio e plano de trabalho, e a partir dessas medidas, 135 

podem fazer uma reunião do COMUS – Conselho Municipal de Saúde para tratar somente sobre a 136 

subvenção da Santa Casa. Sem mais questionamentos, é realizada a votação nominal. (Gerson 137 

Miranda, Wandir Porcionato, Marta Lisiane, Odílio Alves, Jorge Martins aprova com ressalva, Luiz 138 

Guilherme, Maiba Salim, Geraldo Cardoso, Aguida Elena, Claudimar de Melo, Marilis Cury, Marcia 139 

Macedo, Dario Alves e Drielly Martins). “LOA – Lei Orçamentária Anual aprovada com uma ressalva”  140 

II) c – Apresentação do Programa Família Segura: Suellen Borrett, psicóloga de formação e 141 

atualmente coordenadora do Programa Família Segura inicia a apresentação: 142 

 143 
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 149 

Suellen diz que estão com o programa no município há dois anos e meio. O Programa foi instituído 150 

pela Lei Municipal nº 6.196 de 17 de maio de 2018 e inaugurado em 11/04/2019. É um programa de 151 
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prevenção e enfrentamento à violência doméstica familiar, atuando de forma conjunta com as 152 

Secretarias de Assistência Social, de Saúde e Segurança e Defesa do Cidadão. O município de Jacareí é 153 

referência nacional no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência, que ainda são as 154 

maiores vítimas de violência doméstica. Explica que não apuram denúncias, ficando esse serviço para 155 

a polícia através dos telefones 100 ou 180. Encerra a apresentação deixando o número de telefone 156 

para contato do Programa Família Segura: (12) 3955-9180. II) d – Apresentação do Programa 157 

EDUCOM Saúde: Márcia dos Santos, coordenadora do CRESCER – Núcleo de Educação em Saúde da 158 

Diretoria Administrativa e Denise Mota que faz parte da Vigilância à Saúde iniciam a apresentação de 159 

slides: 160 

   161 
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  170 

Márcia diz que é um programa com iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde e da SUCEN – Superintendencia 171 
de Controle de Endemias, que visa promover ações educomunicativas com a temática das arboviroses, 172 
especificamente da dengue. A educomunicação é a educação, comunicação e tecnologia juntas a favor da 173 
comunidade, diz Márcia. Cada um compartilha o que tem para que o coletivo funcione. Denise diz que recebeu 174 
o convite para participar do projeto em setembro de 2020 e bem na semana que recebeu o convit, o bairro 175 
Jardim Pedramar estava com um alto índice de larvas do mosquito da dengue (aedes aegypt) dentro das 176 
residências, e assim foi utilizado como ferramenta para iniciar o projeto de monitoramento. Marcia diz que a 177 
população local é fundamental para os resultados do projeto, pois eles são parte de todo o processo. Denise 178 
diz que todo o material de divulgação utilizado no projeto do Jardim Imperial foi eleborado pelos moradores e 179 
MC’s local (folder, vinhetas, etc...). A atuação é feita de duas formas: pela escola, assim como mostra o slide, e 180 
pela comunidade, valorizando o saber e a cultura de cada território para que, em conjunto, possam criar 181 
comunicação em benefício de uma causa comum, que no momento é o combate a dengue. Marcia diz que a 182 
visão holística da dengue vai muito além da água no potinho, pois existem três pontos a serem analisados: o 183 
fator ambiental, o comportamento da população e o fator das variáveis de clima, crescimento demográfico e 184 
ubanização intensa. O EDUCOM Saúde é um programa que faz parte da Secretaria de Saúde com foco em 185 
qualidade de vida e bem estar da população. Com a criação do selo “Dengue Aqui Não”, a proposta é estimular 186 
o desenvolvimento de um trabalho de inspeção entre professores e alunos, tanto nas escolas quanto nas 187 
residências. A apresentação é finalizada com uma frase para reflexão: “A pessoa conscientizada tem uma 188 
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compreensão diferente da história e de seu papel. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o 189 

mundo” (Paulo Freire). Expediente do dia: 1) a) Resultado das Eleições CGU 2021: Claudimar (Mazinho) 190 

inicia a apresentação do resultado das Eleições:   191 

 192 

193 

 194 
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 201 

 202 

Informa que nos dias 30 e 31/08/2021 e dia 01/09/2021 foram realizadas as eleições para Conselho 203 

Gestor de Unidade de Saúde. Por conta da pandemia, as eleições aconteceram de maneira diferente 204 

dos anos anteriores, o tempo para a realização foi reduzido, e as plenárias realizadas nos territórios 205 

não ocorreram.  Porém, mesmo assim o saldo foi positivo, pois mais da metade das Unidades 206 

conseguiram eleger um novo Conselho Gestor. As Unidades de Saúde que não conseguiram eleger um 207 

novo Conselho Gestor estarão participando das Eleições Complementares, que provavelmente 208 

acontecerão no mês de janeiro/2022. Os conselheiros eleitos tomarão posse na segunda quinzena de 209 

outubro/2021, juntamente com a eleição para representantes dos usuários no COMUS – Conselho 210 

Municipal de Saúde. Justifica que na Unidade do Santo Antônio Boa Vista ficou sem representante do 211 

segmento trabalhador, porém haviam dois candidatos inscritos e assim a supervisora da Unidade 212 

achou que não haveria necessidade de realizar a eleição. Isto aconteceu também com a Unidade de 213 

Saúde do bairro Vila Zezé. Ambas as supervisoras já foram informadas que será realizada a Eleição 214 

Complementar para o segmento trabalhador. A respeito da chapa eleita no Equipamento de Saúde 215 

CAPS AD, informa que por conta de serem usuários do equipamento, existe certa dificuldade em 216 

conseguir uma chapa completa, ficando autorizada assim, a única chapa inscrita com três membros. 217 

No Hospital São Francisco foi a eleição mais expressiva, haviam duas chapas inscritas e a vencedora 218 
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teve 233 votos contra 29 votos da chapa concorrente. Márcia Macedo pergunta como foi realizada a 219 

divulgação das eleições. Claudimar (Mazinho) diz que foi feita com banners em todas as Unidades e 220 

Equipamentos de Saúde, no site da Prefeitura e através da Radio Mensagem de Jacareí, na qual o 221 

mesmo foi falar sobre as eleições. Márcia Macedo diz que poderia incluir os Agentes Comunitários de 222 

Saúde na divulgação. Claudimar (Mazinho) diz que foi pedido para que cada Unidade divulgasse de 223 

maneira ampla no território, usando dos recursos possíveis dentro do curto espaço de tempo. Marilis 224 

Cury lembra que por conta da pandemia, todos os Agentes Comunitários de Saúde estão 225 

comprometidos com a campanha de vacinação. Claudimar (Mazinho) lembra que o material ficou 226 

visível em todas as Unidades, e prova disso, é que mais da metade das Unidades tiveram chapas 227 

inscritas, e muitas unidades tiveram mais de uma chapa inscrita, para realizar a eleição. Acredita que 228 

por conta da pandemia, as pessoas ainda temem em sair de casa, mas que em todas as eleições de 229 

Conselho Gestor, mesmo com ampla divulgação e a realização de pequenas plenárias no território, 230 

sempre existiu a dificuldade de participação por parte da população. Daniel Gantner Freire, ouvinte 231 

na reunião, pergunta se existe alguma regulamentação para realização das eleições, pois acredita que 232 

quando a eleição para o COMUS acontece antes da realização das eleições complementares do CGU, 233 

ficam com menos representatividade da população no conselho. Claudimar (Mazinho) diz que existe a 234 

Legislação correlata e o Regimento Interno, tanto do CGU quanto do COMUS. Existem prazos e 235 

diretrizes a serem cumpridas que vem do Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde. Se fosse 236 

uma decisão somente do município, Jacareí não teria realizado as eleições nesse momento que 237 

estamos vivendo, teria aguardado um momento mais propício. Tudo que foi feito, foi baseado em Leis 238 

e no Regimento Interno que já existia, e as Eleições Complementares estão de acordo com a Lei e 239 

diretrizes, mesmo porque já aconteceu em outros anos. Odílio pergunta se nas Unidades que não 240 

conseguiram eleger um novo Conselho Gestor, poderá ser realizada reunião informal com usuários, 241 

caso haja necessidade, até que se realizem as eleições complementares e também se os novos 242 

conselheiros terão algum tipo de formação antes de tomar posse. Claudimar (Mazinho) diz que a 243 

reunião informal é totalmente bem vinda e os novos conselheiros terão um treinamento e 244 

capacitação no mês de outubro sem data definida ainda, além da formação permanente que será 245 

retomada assim que possível. b) Sr. Fábio de Carvalho, Diretor da Vigilância em Saúde, compartilha os 246 

dados da COVID-19 atualizados até o momento, de acordo com a Vigilância em Saúde. Orienta que 247 

todas as informações podem ser colhidas no site da Prefeitura Municipal de Jacareí:  248 

 249 



 
CRIADO PELO ARTIGO 158 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ 

REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº2 DE 21/12/90, ALTERADO PELA LEI Nº 5.888 DE 23/10/14 
 

 
Av. Major Acácio Ferreira, 854, Jardim Paraíba – Jacareí/SP – CEP: 12327-530 – Fone: 3955-9600 

 

 250 

 251 

 252 



 
CRIADO PELO ARTIGO 158 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ 

REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº2 DE 21/12/90, ALTERADO PELA LEI Nº 5.888 DE 23/10/14 
 

 
Av. Major Acácio Ferreira, 854, Jardim Paraíba – Jacareí/SP – CEP: 12327-530 – Fone: 3955-9600 

 

 253 

 254 

Fabio de Carvalho informa que são dados de atualização estatística da COVID-19 até o dia 255 

25/09/2021. Diz que os resultados positivos são visíveis após o início da campanha de vacinação. A 256 

vacina não erradica a doença, mas controla a circulação do vírus no meio em que vivemos. Os dados 257 

da campanha de vacinação apresentada no slide são do dia de hoje (27/09/2021). Pede para todos os 258 

presentes divulguem para que as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, compareçam em 259 

uma unidade de saúde, conforme divulgação diária no site da Prefeitura, pois a campanha de 260 

vacinação só será efetiva quando a população estiver com o esquema vacinal completo com a 2ª 261 

dose. Adenilson de Marins quer saber se estão fazendo algum trabalho de divulgação para as pessoas 262 

que ainda não tomaram a 2ª dose ou que não querem se vacinar. Fábio de Carvalho diz que esse 263 

trabalho nunca parou desde que a campanha de vacinação foi iniciada em janeiro de 2021. As 264 

Unidades têm um trabalho de busca ativa e convencimento da população muito forte, mas existe uma 265 

expectativa de ampliar a busca ativa da população. Confessa que a grande dificuldade é de convencer 266 

as pessoas que até o momento não tomaram nem a 1ª dose, pois várias tentativas e argumentos de 267 

convencimento fora, tentado, mas muitas vezes sem sucesso, diz que se alguém tiver alguma ideia e 268 

sugestão será sempre bem vinda. Adenilson de Marins diz que realmente são essas pessoas que 269 

preocupam, pois colocam em risco a si mesmo e uma comunidade inteira. Domingos Dutra dá 270 
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continuidade a pauta e chama os conselheiros que pediram a fala. c) Juliano Barbarossi não se 271 

encontra mais presente, por isso passa a palavra para Jorge Martins. d) Jorge Martins fala sobre os 272 

contratos realizados pelo SUS – Sistema Único de Saúde. Os conselheiros precisam realmente agir e se 273 

aprofundar nos conhecimentos. O Regimento Interno do COMUS tem que ser de conhecimento de 274 

todos os conselheiros, para fazer cumprir o que nele está descrito. Reitera que os contratos da  275 

Saúde, fossem passados pelo COMUS desde o edital de convocação, conforme determina o 276 

Regimento Interno, antes de ser concretizado, porém foi informado que era inviável. Mesmo sem 277 

aceitar a resposta, aconselha que todos os conselheiros pesquisem as empresas e profissionais 278 

contratados, pesquisem se são pessoas e empresas idôneas, pesquisem os processos licitatórios, 279 

pesquisem os aditamentos. Diz que no caso da UPA Central, foi informado que a OS Caminho de 280 

Damasco assumiria através de aditamento, pois já possuía experiência para assumir. Foi informado 281 

que o aditamento é legal, mas gostaria de saber o conteúdo do aditamento, as cláusulas, os valores, e 282 

acha que deve ser passado para os conselheiros antes de ser formalizado, antes de ser assinado, 283 

reportando-se ao Art. 3, XVIII do Regimento Interno do COMUS. Isso também envolve informação 284 

sobre a subvenção da Santa Casa. Diz que poderiam ter fiscalizado a partir do vencimento de contrato 285 

da empresa Unifarma e contratação de nova empresa, entretanto, tudo foi feito e os conselheiros não 286 

se informaram. Não adianta ele fazer parte de uma Comissão para analisar o Regimento Interno e 287 

deixá-lo cada vez mais atualizado e amarrado, se os conselheiros não dão importância para fazer valer 288 

o que nele está descrito. Diz que para ele o COMUS está inoperante. Sobre o Setor de Transporte, ao 289 

verificar o contrato da empresa que disponibiliza os veículos do setor pôde observar que o tempo 290 

para a troca de veículo em caso de algum problema, era de 4 horas e passou para 24 horas. Como um 291 

setor que transporta pessoas doentes pode esperar 24 horas para poder ter um veículo com defeito 292 

substituído. Jorge Martins disse que supervisor da Unidade que sabe das necessidades do setor, 293 

deveriam ser consultados na construção de uma nova contratação. Aguida Elena informa que a gestão 294 

da UBS Central não será feita pela OS Caminho de Damasco. A respeito da subvenção da Santa Casa, 295 

como já foi explicado no início da reunião, foi um Decreto feito pelo Prefeito Izaías Santana e foi 296 

aprovado pela Câmara Municipal. Todos os contratos são públicos e encontram-se no Portal da 297 

Transparência no site da Prefeitura Municipal de Jacareí. Não fica viável passar todos os contratos 298 

pelo COMUS, pois o volume é muito grande, e se assim fosse não conseguiriam dar andamento nas 299 

contratações, mas como já foi dito, os contratos são públicos e podem ser analisados por qualquer 300 

pessoa. Marília Sangion diz que não é possível fazer um aditamento para que a mesma Organização 301 

Social administre outro equipamento de saúde. No caso do Hospital de Campanha, foi realizado o 302 

aditamento, porque não cabia dentro da UPA Dr. Thelmo esse cuidado. Claudimar (Mazinho) diz que a 303 

função do conselheiro é realmente fiscalizar e caminhar junto, se inteirando dos assuntos. Entre as 304 

comissões existentes no COMUS, existe a Comissão Fiscal e a de Fiscalização de Obras, que estão 305 

justamente para exercer o papel que Jorge Martins acabou de dizer. Todos os contratos e editais 306 

estão à disposição de todos através do Portal da Transparência e de Boletim Oficial que são emitidos 307 

semanalmente. A Secretaria de Saúde nunca fechou as portas para quem tem interesse de saber e 308 

entender o funcionamento. Claudimar (Mazinho) sugere que os conselheiros que fazem parte das 309 

comissões conheçam os contratos, principalmente aqueles que estão por vencer, e deem sugestões 310 

para que a gestão possa melhorar cada vez mais as contratações. Domingos Dutra diz que tem sentido 311 

falta de informações sobre as obras/reformas que vem sendo realizadas, diz que a comissão não é 312 

comunicada, só ficou sabendo da reforma da Unidade do Parque Santo Antonio porque é caminho do 313 

mesmo. Claudimar (Mazinho) diz que Domingos tem razão, mas como Presidente do COMUS faz parte 314 

das atribuições dele, tendo conhecimento das comissões e ciência do início de qualquer obra, 315 
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convocar as comissões para que possam fazer a fiscalização dessas obras. Diz que existem falhas sim, 316 

mas são de ambos os lados, pois a administração e a Secretaria de Saúde sempre estiveram de portas 317 

abertas para quem quisesse saber e entender sobre determinados assuntos. Marilis Cury diz que 318 

muitas informações a própria diretoria fica sabendo através de publicação no Boletim Oficial, sugere 319 

que os conselheiros criem o hábito de ler o Boletim Oficial que está disponível toda sexta-feira no 320 

final da tarde com todos os decretos, leis, licitações, contratos entre outros. É um exercício de 321 

cidadania e protagonismo do cidadão frente às decisões da administração. Marilis Cury diz que devem 322 

ter muito claro as atribuições do executivo, pois o papel é muito bem definido e legitimado pela 323 

população. Domingos diz que pelo menos a informação sobre obras e contratos que estão para 324 

vencer poderiam ser trazidas para a reunião. Daniel Freitas diz que todas essas informações estão 325 

disponíveis no Boletim Oficial, no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, e que uma Comissão 326 

Fiscalizadora pode ser convocada pelo presidente do Conselho, para prestar esclarecimento sobre sua 327 

atuação. Em relação aos contratos colocados pelo Sr. Jorge Martins, Fábio de Carvalho explica que um 328 

contrato passa por vários escopos que precisam ser analisados. Em relação ao contrato das 329 

ambulâncias do Setor de Transporte citado anteriormente, precisa ser analisado se alguma empresa 330 

consegue substituir um carro imediatamente, pois corre o risco de nenhuma empresa se interessar e 331 

ficar sem carro no setor. Outro fator é que a licitação tem que alcançar o maior número de empresas, 332 

por conta da concorrência, e será que uma empresa que não seja em Jacareí conseguiria substituir um 333 

carro com menos de 4 horas? Então são aspectos que tem que ser analisados contrato a contrato. 334 

Domingos diz que buscar informações da dinâmica de cada setor, faria com que os contratos fossem 335 

mais eficientes. Jorge Martins diz que a supervisora do setor deveria estar envolvida no processo. 336 

Marilia explica que antes de abrir a licitação, o departamento de suprimentos envia para o setor 337 

responsável elaborar o memorial descritivo conforme a necessidade do local. Jorge Martins explica 338 

que sobre a sua reclamação, quando o contrato vai para o Portal da Transparência já está 339 

sacramentado e não adianta mais, quer participar desde o processo de licitação. Claudimar (Mazinho) 340 

informa que quando o processo licitatório é aberto, é publicado em Boletim Oficial com todos os 341 

requisitos necessários para o preenchimento da vaga. Marília diz que qualquer pessoa pode solicitar 342 

na Secretaria de Saúde para verificar e saber mais sobre um contrato. e) Adenilson de Marins gostaria 343 

de saber da retirada de exames por um terceiro na UBS, pois existem processos diferentes em cada 344 

Unidade de Saúde. Acha que deveria ser unificado o procedimento para retirada. Outro 345 

questionamento seria sobre o tempo de validade da receita de remédio contínuo, pois segundo uma 346 

paciente, passou de seis meses para dois meses. Domingos informa que a reunião já passou das três 347 

horas de duração e essas informações o mesmo pode solicitar via Ouvidoria da Saúde. Marilis Cury 348 

informa que precisa de dados do paciente para poder analisar o caso. Sem mais informes, a reunião é 349 

encerrada pelo Domingos Dutra. Participaram os Conselheiros: Domingos Raimundo Martins Dutra - 350 

Presidente do COMUS (Conselho Municipal de Saúde), Dra. Águida Elena B. Fernandes Cambauva, 351 

Gerson Miranda, Wandir Porcionato, Marta Lisiane, Odílio Alves, Adenilson de Marins, Jorge Martins 352 

do Prado, Juliano Barbarossi, Luiz Guilherme A. dos Santos, Maiba dos Prado Salim, Geraldo de Faria 353 

Cardoso, Elisete Sgorlon, Célia Regina dos Santos, Claudimar Luiz Siqueira de Melo, Marilia Sangion, 354 

Marilis Bason Cury, Rebeca Thomé C. Ferreira, Márcia Macedo, Dario Alves de Assis e Drielly Martins 355 

Ferreira Tomaz. Convidados e ouvintes: Fábio Santos Prianti de Carvalho, Jair Ribeiro Santiago Filho, 356 

Márcia Regina dos Santos Rosa, Keila Costa, Florisvaldo dos Santos, Angela Maria S. Gomes, Daniel 357 

Freitas Alves Pereira, Carlos Henrique Vilela, Priscilla Candia de Oliveira, Carlos Felipe Cepinho, Suellen 358 

Borrett e Daniel Gantner Freire. Nada mais a constar, eu Robiane Goulart Barreto lavro a presente 359 

ata.     360 


