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Aos Vinte e Dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (22/11/2021) às 15h15, 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. Geraldo Cardoso e Marilia Sangion solicitaram justificativa de ausência. Sr. Domingos 4 

Dutra inicia a reunião com a aprovação da Ata informa que os conselheiros da gestão anterior irão 5 

fazer a aprovação, pois entende que os novos conselheiros não poderiam fazer a aprovação da Ata, 6 

pois não estavam presentes na reunião. Pauta do dia. 1) Aprovação da Ata da Reunião do dia 7 

18/10/2021: Sr. Domingos solicita a correção na linha 61 e 62, onde se lê “Ministério Público” corrigir 8 

para “Ministério da Saúde”. Na linha 103 onde se lê “eleição do COMUS” corrigir para “eleição para o 9 

COMUS”. Após as correções foi realizada a aprovação nominal. Ata aprovada por unanimidade. 10 

(Adenilson de Marins, Jorge Martins, Luiz Guilherme, Elisete Sgorlon, Águida Elena, Claudimar de 11 

Melo (Mazinho), Marilis Cury, Márcia Macedo, Dario de Assis, Drielly Martins e Célio Honório). 2) a – 12 

Apresentação dos Novos Conselheiros: Sr. Domingos Dutra informa que a pauta agora é para o 13 

processo de eleição da nova gestão do COMUS – Conselho Municipal de Saúde. Informa também que 14 

por uma falha de comunicação, alguns conselheiros da nova gestão não estão presentes na reunião, 15 

quando deveriam estar por conta da eleição. Diante deste ocorrido, após conversa com os presentes, 16 

dá a sugestão que os votos dos conselheiros que não estão presentes (Carlos Sepinho, Drielly Martins, 17 

Solange Rosa e Wandir Porcionato), seja enviado por Whatsapp para uma única pessoa, no caso 18 

Robiane Barreto, para que a mesma transcreva o voto e coloque na urna, pois de acordo com o 19 

Regimento Interno, o voto é secreto e nominal. Todos os conselheiros da nova gestão de acordo, Sr. 20 

Domingos passa o número do Whatsapp aos mesmos. Dando sequencia à pauta, Sr. Domingos 21 

apresenta os novos conselheiros: Jair Francisco dos Santos, Adenilson de Marins, Marcio Ferri, Eliana 22 

Aparecida Sant’ana, Carlos Sepinho, Aguida Elena, Célia Regina, Claudimar Luiz (Mazinho), Marilis 23 

Cury, Rebeca Thomé, Karina Conceição, Dirceu Mascarenhas, Jair Ribeiro, William Abdalla, Solange 24 

Rosa, Renato Luis e Drielly Martins. 2) b – Eleição para Presidente e Vice-Presidente COMUS: 25 

Domingos abre para conselheiros que queiram se candidatar para presidência do COMUS. Claudimar 26 

Luiz (Mazinho), representante segmento gestor e, Adenilson de Marins, representante segmento 27 

usuário, são os candidatos à Presidência. Cada candidato terá três minutos para se apresentar e expor 28 

suas pretensões como Presidente. Adenilson inicia a sua apresentação. Foi conselheiro do COMUS 29 

como suplente na gestão passada por três anos, foi conselheiro gestor da Unidade Cidade Salvador e 30 

reeleito na última eleição. A sua chapa foi a vencedora para representar os usuários no COMUS – 31 

Conselho Municipal de Saúde. Diz que é uma tarefa difícil e voluntária, mas se propõe a fiscalizar e 32 

acompanhar nas Unidades de Saúde, a gestão da Saúde Pública. Diante da experiência que vem 33 

adquirindo durante ao longo dos anos como conselheiro, se coloca à disposição na eleição para 34 

Presidente do COMUS, e conta com o apoio dos usuários e trabalhadores para que possam fazer um 35 

SUS – Sistema Único de Saúde, mais eficiente. Não quer ser um ditador e sim, um aliado para cumprir 36 

e aprender junto com todos. Claudimar Luiz (Mazinho) diz que quer dar sequência ao trabalho que 37 

está sendo realizado por todos os representantes da saúde pública de Jacareí, diz que limitações 38 

existem em todos os lugares, mas Saúde Pública é um grande desafio para os municípios, pois tem 39 

que ser feita com muita responsabilidade. Para se ter uma Saúde Pública de qualidade precisamos ser 40 

parceiros, os usuários, os trabalhadores e os gestores, pois não adianta somente apontar falhas e sim 41 

mostrar soluções. Há seis anos a saúde estava totalmente dilacerada, e essa gestão conseguiu fazer 42 

com que a saúde saísse da onde ficou estacionada e caminhasse, devagar, mas caminhasse. Estão 43 

ainda enfrentando a pandemia, acontecimento este inesperado e muito sério, e o município de 44 

Jacareí vem enfrentando com muita coragem e sucesso, pois não houve falta de socorro para nenhum 45 
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munícipe. Isso se deu pela seriedade dos profissionais da saúde, pelos parceiros usuários e 46 

prestadores de serviços. Diz ainda que, independente de segmento, todos são munícipes e usuários 47 

do SUS de alguma forma, seja por uma vacina, por um estabelecimento que frequentamos para 48 

almoçar, entre outras coisas. Domingos diz que a votação será através do nome do candidato e irá 49 

chamar um a um para votar na mesa. Os conselheiros que estão on-line devem enviar o nome do 50 

candidato para o número de celular que foi passado. Caso o titular não esteja presente na reunião, 51 

seja presencial ou on-line, o suplente poderá votar no seu lugar. Márcio Ferri irá votar no lugar do 52 

titular e suplente que não estão presentes. Votos válidos: 13 votos normais, dos quais 08 votos foram 53 

para o candidato Claudimar Luiz (Mazinho), 03 votos para o candidato Adenilson e 02 votos anulados, 54 

pois foi colocado o número e não o nome do candidato com diz o Regimento. Davina Pereira e Wandir 55 

Porcionato chegam à reunião às 15h30. Claudimar Luiz (Mazinho) é o novo Presidente do COMUS 56 

eleito com 08 votos. Domingos abre para candidatura a vice-presidência. Jair Ribeiro Santiago Filho e 57 

Karina Conceição dos Reis Costa, ambos representantes do segmento trabalhador, se candidatam a 58 

vice-presidência. Aberto três minutos para cada candidato defender seu mandato. Jair Santiago diz 59 

que pretende juntamente com o Presidente eleito Claudimar Luiz (Mazinho), auxiliar nas decisões e 60 

questões de saúde, principalmente para os trabalhadores. Karina Costa diz que irá trabalhar para a 61 

construção de melhores condições de saúde, não só para os usuários, como também para os 62 

trabalhadores. Diz que nesses onze anos como servidora pública dentro da área da saúde pode 63 

observar algumas demandas e necessidades de todos e por isso quer ajudar na construção de uma 64 

saúde melhor. Domingos Dutra explica que quem está on-line, deve encaminhar o voto para o 65 

número de Whatsapp passado, da mesma forma que ocorreu para eleger o Presidente. Votação 66 

encerrada, com um total de 14 votos válidos, dos quais sete votos para o candidato Jair Santiago e 67 

sete votos para a candidata Karina Costa. Para critério de desempate, conforme Regimento Interno 68 

Artigo 6, §2º, foi utilizado o critério de maior idade. Após comprovação através de documento RG, 69 

Karina Costa é a nova Vice-Presidente do COMUS – Conselho Municipal de Saúde. As eleições e o 70 

resultado das mesmas foram acompanhados pelos candidatos que estavam na reunião de maneira 71 

presencial (Adenilson de Marins, Claudimar Luiz (Mazinho), Jair Santiago e Karina Costa. Domingos 72 

Dutra se despede da Presidência e também do conselho agradecendo a todos os conselheiros que 73 

fizeram parte, juntamente com ele, da gestão de 2015-2021, ao Claudimar Luiz (Mazinho) que sempre 74 

esteve disposto a ajudar e colaborar com o Conselho. Agradece também a Robiane pelo apoio e 75 

disposição em ajudar para que o Conselho pudesse sempre estar funcionando e cumprindo com o seu 76 

papel, agradece também a todos os gestores da Secretaria de Saúde e a todos que de alguma forma 77 

ajudaram na construção de um SUS e um conselho melhor. Dario Alves agradece a todos e deseja uma 78 

boa gestão a todos os novos conselheiros. Claudimar Luiz (Mazinho) assume a reunião como 79 

Presidente, agradece ao Domingos e Dra. Águida por todo trabalho realizado no conselho, e diz que 80 

pretende continuar o trabalho em conjunto que já vinha sendo realizado. Continua a reunião dando 81 

sequência à pauta. 02) c – Criação da Comissão Fiscal, Comissão de Comunicação e Encaminhamento 82 

de Denúncias e Comissão de Acompanhamento de Obras: Explica que de acordo com o Regimento 83 

Interno, Seção V, Artigo 10, §1º é necessário dois membros do segmento usuário, um membro 84 

segmento trabalhador e um membro segmento gestor para cada comissão. Comissão Fiscal será 85 

formada pelos seguintes membros: Márcio Ferri e Eliana Sant’ana (usuário), Jair Santiago 86 

(trabalhador) e Marília Sangion (gestor). Comissão de Comunicação e Encaminhamento de 87 

Denúncias será formada pelos seguintes membros: Adenilson de Marins e Jair Francisco (usuário), 88 

Dirceu Mascarenhas (trabalhador) e Célia Regina (gestor). Comissão de Acompanhamento de Obras: 89 

Adenilson Marins e Jair Francisco (usuário), Solange Faria (trabalhador) e Marilis Cury (gestor). Em 90 
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relação à Comissão Especial mencionada no Regimento Interno Seção V, Artigo 12, ficou deliberado 91 

que na próxima reunião, quando provavelmente terão mais membros indicados, será realizada a 92 

criação da mesma. Claudimar Luiz (Mazinho) passa a palavra para Dra. Águida Elena, que está 93 

deixando a vice-presidência do COMUS. Dra. Águida Elena agradece a todos os conselheiros que 94 

estiveram dispostos nestes três anos a lutar por uma saúde melhor e, em especial ao Domingos Dutra, 95 

que esteve à frente comandando as reuniões mensais do conselho. Informa que em relação à COVID-96 

19, na data de hoje, 22 de novembro de 2021 não existem pessoas internadas nem na Santa Casa e 97 

nem no Hospital São Francisco, e isso provavelmente é fruto da vacinação. O Hospital de Retaguarda 98 

tem ficado com uma média de 5 a 6 pessoas internadas por dia, e que no dia 30 de novembro de 2021 99 

irão fechar o hospital, pois é um gasto a mais desnecessário no momento. Os atendimentos diários do 100 

Hospital de Retaguarda, em média de 130 a 150 pessoas, serão realizados no Pronto Atendimento da 101 

Santa Casa, na antiga Santa Casa Clínicas. Diz que a Sra. Elisete Sgorlon, superintendente da Santa 102 

Casa, aceitou prontamente em receber essa demanda na Santa Casa Clínicas. A Unidade de Apoio ao 103 

Covid-19 também estará no mesmo local. Diz que outro assunto importante é em relação às filas de 104 

espera, e sabiam que assim que melhorasse os casos da Covid iriam começar os questionamentos. 105 

Dra. Águida diz que como esperado, o que vem acontecendo agora que os casos de Covid-19 106 

diminuíram, os eventos estão começando a voltar, a Secretaria de Saúde vem sendo muito cobrada 107 

sobre as filas de espera, e elas sempre existiram, em momento algum nos anos de 2020 e 2021 as filas 108 

foram ignoradas. Existe uma Lei Federal que desobriga o prestador a cumprir o contrato na sua 109 

totalidade, enquanto houver pandemia. Diz ainda que a Santa Casa, o Hospital São Francisco e o SIM – 110 

Serviço Integrado de Medicina foram muito parceiros na pandemia, realizando todos os 111 

procedimentos que foram possíveis, e a Santa Casa ainda teve a sobrecarga de receber os pacientes 112 

Covid. No início da pandemia as filas estavam controladas, mas com a pandemia todos os 113 

procedimentos foram diminuídos e pacientes continuaram entrando na fila. Em março de 2021 a 114 

situação se agravou com a falta de anestésico que é utilizado tanto no centro cirúrgico quanto nos 115 

casos Covid. Com isso todas as cirurgias foram canceladas, o que aumentou ainda mais as filas de 116 

espera. As filas existem sim, mas estão organizando pequenos mutirões e toda a verba recebida de 117 

Emenda Parlamentar vem sendo investida nesses atendimentos. Mas ainda sim, se houvesse dinheiro 118 

para realizar todas as cirurgias e procedimentos para zerar as filas, não teriam salas suficientes em 119 

centro cirúrgico, aparelhos e nem profissional suficiente para acabar com a demanda de dois anos em 120 

3 meses. Os casos urgentes como sempre falam em toda reunião de COMUS, são atendidos com 121 

prioridade, pois cada caso é avaliado pelo médico auditor. Orienta também que todo paciente que se 122 

encontrar em uma situação grave, mesmo estando em fila de espera, deve procurar o atendimento da 123 

UPA Dr. Thelmo, pois o médico irá avaliar e se o mesmo achar que realmente é um caso de urgência, 124 

ele encaminha para o atendimento na Santa Casa local, pois ele está habilitado para realizar essa 125 

avaliação. Dra. Águida diz que quer deixar isso muito claro, pois toda a Diretoria da Secretaria de 126 

Saúde vem sendo pressionada em relação a essas filas, que é de conhecimento do município, isso não 127 

está sendo deixado para trás. Aproveita para informar que a Santa Casa recebeu um upgrade e com 128 

isso terão mais salas de cirurgias para operar. Adenilson de Marins questiona sobre de que forma o 129 

paciente que aguarda na fila para cirurgia e se encontra em crise, deve se identificar para 130 

atendimento da UPA Dr. Thelmo. Dra. Aguida explica que é uma Unidade de Pronto Atendimento e 131 

que o paciente em crise deve ir até o local para ser atendido e explicar para o profissional médico o 132 

que se passa, e que está aguardando cirurgia. Após a avaliação do médico, o mesmo irá medicar o 133 

paciente e em relação a conduta, será do profissional, pois se entender que realmente necessita de 134 

internação e cirurgia de urgência, irá encaminhar. Sr. Jair Francisco, conselheiro representante do 135 
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segmento usuário, diz que tem vários casos para ser passado na reunião, inclusive de uma paciente 136 

que estava com pedido para realizar o exame de endoscopia desde 2018, agora conseguiu realizar o 137 

exame e já faz três meses que aguarda um retorno com o médico. Sr. Claudimar Luiz (Mazinho) diz 138 

que, como estão começando um novo ciclo, o andamento das reuniões do COMUS devem seguir de 139 

acordo com o Regimento Interno. Os casos pontuais devem ser encaminhados para Ouvidoria da 140 

Saúde ou nas reuniões de Conselho Gestor, pois nas reuniões do COMUS – Conselho Municipal de 141 

Saúde será discutido as questões macro da Saúde e se possível que estejam na pauta. Daniel Freitas 142 

informa que a pessoa que aguarda consulta, pode acessar a Unidade de Saúde, passar pelo 143 

acolhimento, pois a unidade irá encaminhar um e-mail para a Diretoria de Atenção Especializada para 144 

que o prontuário seja analisado. Diz que se as pessoas acessassem os meios corretos teriam seus 145 

problemas resolvidos como muito mais rapidez. Ana Bortoletto, Ouvidora da Saúde, informa mais 146 

uma vez que na Ouvidoria para estas questões, tem que ser o próprio paciente ou um parente 147 

próximo, não podem dar informações para terceiros, e isso está previsto em Lei. Mazinho orienta que 148 

em relação aos informes, também só serão abertos informes para aqueles que dentro do período, 149 

conforme Regimento, estiverem inscritos. III) a – Atualização dos Dados COVID-19: Sr. Fábio de 150 

Carvalho, Diretor da Vigilância em Saúde, compartilha os dados da COVID-19 atualizados até o dia 151 

30/10/2021 de acordo com a Vigilância em Saúde. Orienta que todas as informações podem ser 152 

colhidas no site da Prefeitura Municipal de Jacareí.  153 

     154 

     155 
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   160 

Resultado da vacinação na data de 22/11/2021: 1ªdose: 186.274 pessoas vacinadas, 2ª dose ou dose 161 

única: 176.999 pessoas com esquema completo de vacinação. Dose de reforço: 19.796 pessoas acima de 162 

18 anos já tomaram a dose de reforço. Orienta que todas as informações podem ser colhidas no site da 163 

Prefeitura Municipal de Jacareí. Alerta para as festas de final de ano, aonde inevitavelmente as pessoas 164 

irão se confraternizar e aglomerar. Explica que as pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal 165 

completem antes das festas de final de ano e continuem com a utilização da máscara e álcool gel para que 166 

os casos não voltem a aumentar. Hoje conseguimos perceber que com o início da vacinação, os casos de 167 

COVID diminuíram consideravelmente, visto que, já estão há quase um mês sem óbitos no município. 168 

Domingos informa que está passando a chave da sala do COMUS para o novo presidente, que fica 169 

localizada na UBS Central. Presidente informa que a reunião de Dezembro será no dia 13. Sem mais 170 

informes, a reunião é encerrada pelo atual Presidente Claudimar Luiz (Mazinho). Participaram os 171 

Conselheiros: Claudimar Luiz Siqueira de Melo – Presidente do COMUS, Aguida Elena B. Fernandes 172 

Cambauva, Karina Conceição dos Reis Costa – Vice-Presidente COMUS, Wandir Porcionato, Adenilson 173 

de Marins, Célia Regina dos Santos, Marilis Bason Cury, Rebeca Thomé C. Ferreira, Drielly Martins 174 

Ferreira Tomaz, Jair Francisco dos Santos, Márcio Ferri, Eliana Aparecida Sant’ana Rabello Araújo, 175 

Davina Pereira de Moura Araújo, Dirceu Mascarenhas Sobrinho, Jair Ribeiro Santiago Filho, William 176 

Abdalla da Silva, Solange Rosa da Silva Faria e Renato Luís Ramos Fonseca. Convidados e ouvintes: 177 

Domingos Raimundo Martins Dutra, Célio Honório Vieira, Jorge Martins do Prado, Luiz Guilherme A. 178 

dos Santos, Elisete Sgorlon, Márcia Macedo, Dario Alves de Assis, Fábio Santos Prianti de Carvalho, 179 

Angela Maria S. Gomes, Daniel Freitas Alves Pereira, Carlos Henrique Vilela, Paulo Roberto Rosa, Dra. 180 

Márcia Ferreira Leite Pereira, Ana Maria Bortoletto, Fátima Nogueira Alves Rufino, Valdemar, Lucas 181 

Pereira, Eva Viana, Mônica Alves e Florisvaldo dos Santos. Nada mais a constar, eu Robiane Goulart 182 

Barreto lavro a presente ata.     183 


