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Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às quinze horas, no Auditório Mário Covas na 1 
Câmara Municipal, iniciou-se a reunião Ordinária do COMUS, sendo presidida pelo Presidente Dr. Othon 2 
Mercadante Becker, que pediu a composição da Mesa, começando pelo Secretário de Saúde Dr. Danilo 3 
Stanzani Júnior, Vice-Presidente Clarisvan do Couto Gonçalves, 1º Secretário Adelino Lidovino de Oliveira 4 
Pezzi e o 2º Secretário Laura Maria Marrocco Nogueira. O Presidente Dr. Othon (Titular/Segmento 5 
Trabalhador) iniciou a reunião lendo as justificativas de ausências dos conselheiros: Emilia Angela Lo 6 
Shiavo Arisawa (Suplente/Segmento Trabalhador), Juliana Peneda Hasse Tompson de Godoy (Titular/ 7 
Segmento Trabalhador), Michele Jimenez Benjamim (Titular/Segmento Prestador), Maria Auxiliadora de 8 
Lima Rocha (Suplente/Segmento Prestador), João Carlos dos Santos (Titular/Segmento Usuário), Elizabeth 9 
Maria Bismarck Nasr (Suplente/Segmento Trabalhador), Carlos Eduardo Teodoro Vieira (Suplente/ 10 
Segmento Usuário), Mariene Ferreira da Silva (Suplente/Segmento Usuário), Isidio Diniz Duarte 11 
(Titular/Segmento Usuário) e Daniel Godoi Peagno (Titular/Segmento Prestador). Pediu aos Conselheiros 12 
que caso não consigam ir à reunião Ordinária, que entrem em contato com a Secretária Executiva Érika 13 
para justificar sua ausência. Passou a palavra para o 1º Secretário Adelino (Titular/Segmento Usuário) que 14 
informou que iria fazer a aprovação da ata nº 06/2019 e falou que ela não é lida, pois é encaminhada aos 15 
conselheiros com antecedência e caso haja alguma alteração, será feito a correção. O Presidente Dr. Othon 16 
(Titular/Segmento Trabalhador) falou que como caso algum munícipe queira falar, a pessoa possui 15 17 
minutos após o início da reunião para fazer sua inscrição com a Secretária Executiva Érika, para ao final da 18 
reunião ter seu momento de fala. O 1º Secretário Adelino continuando deu início à leitura da ata N° 06 de 19 
17/06/2019, a qual não houve nenhuma alteração e foi aprovada por unanimidade. O Presidente Dr. 20 
Othon falou do resumo das atividades do Conselho e da Mesa Diretora: dia 02/06 à 16h Reunião com o 21 
Grupo de Trabalho de Segurança nas Unidades de Saúde, 04/06 à 10h reunião com as Comissões de 22 
Políticas Públicas, de Acompanhamento e Fiscalização e de Ética, 11/07 às 14h reunião de Pré-Eleição na 23 
UBS Jardim Paulista, 15/07 das 9h às 15h Eleição do CGU da UBS Jardim Paulista, 17/07 às 14h reunião com 24 
a comissão de Recursos Humanos, 24/07 às 9h reunião de Pré-Eleição na UBS Residencial União, 24/07 às 25 
14h30 reunião com as Comissões de Políticas Públicas, de Acompanhamento e Fiscalização e de Ética, 26 
25/07 das 9h às 15h Eleição do CGU da UBS Residencial União, 26/07 às 10h reunião das Comissões de 27 
Orçamento e Finanças e de Políticas Públicas, 30/07 às 14h reunião de Pré-Eleição na UBS Galo Branco. O 28 
1º Secretário Adelino pediu que gostaria de registrar que receberam um comunicado do Secretário de 29 
Saúde no dia 27/06, comunicando o Conselho sobre a abertura da licitação de terceirização da gestão da 30 
UPA Campo dos Alemães por OS. O Vice-Presidente Clarisvan (Titular/Segmento Gestor) comentou que 31 
tiveram a primeira secção da entrega dos documentos das Organizações Sociais interessadas em participar 32 
da disputa para futura celebração do contrato de gestão da UPA Campo dos Alemães. Falou que no dia 33 
30/07 e hoje foi a primeira fase de verificação de toda documentação, em seguida será feita toda a análise 34 
das documentações, o resultado da análise e o prazo de recurso. O 1º Secretário Adelino informou que 35 
quando ações desse tipo acontecem, a Comissão de Recursos Humanos é instaurada para entenderem 36 
como será todo o processo. Comentou que em relação à participação dos conselheiros nas Comissões, 37 
entende que há uma dificuldade na participação, mas que é preciso ler o Regimento, pois no Regimento 38 
Interno do COMUS está claro que as instituições que fazem parte do COMUS indique um de seus 39 
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representantes para no mínimo uma das Comissões. Falou que no Regimento fala como as comissões 40 
devem ser constituídas, mas que no momento as Comissões estão desbalanceadas, pois há três Comissões 41 
que não possuem nenhum Prestador ou Gestor. Afirmou que o Regimento fala que as Comissões devem 42 
estar próximas da paridade. Relatou que as atas das Comissões somente serão encaminhadas, antes de 43 
irem para o Pleno, para os Conselheiros que participaram das reuniões. O Presidente Dr. Othon deu início 44 
à posse dos conselheiros de CGU’s eleitos e pediu para que os gerentes das unidades viessem à frente para 45 
que fizessem a entrega dos crachás. Iniciou a posse dos Conselheiros eleitos e a entrega dos crachás, UBS 46 
Interlagos – Titulares: Mario Célio de Oliveira, Mivalda Nascimento da Silva Farias e Joel Coito, Suplentes: 47 
Ana Simone Leme Campos, Alexandre dos Santos e Maria dos Santos Pereira da Silva, UBS Centro II – 48 
Titulares: Ana Gleide Alves Amorim, Palmira Santos de Lima e Maria Elena Ferreira da Costa, Suplentes: 49 
Terezinha de Jesus Carvalho da Silva, UPA Novo Horizonte – Titulares: Maria Aparecida Costa, Marly 50 
Mendonça, Ademir de Souza Rodrigues e Dora Petrona Galeano Bareiro Rocha, Suplentes: Silvia Maria de 51 
Andrade Macedo, Sebastião Pereira da Silva e Placida de Fatima Marques Gomes, UBS Residencial União – 52 
Titulares: Petrucio Alves Bispo, Edilton da Costa Rego e Sandra Regina Lopes, Suplentes: Maria Egilaine 53 
Nobrega da Silva, Antônio Ailton Fernandes da Silva e Clarice Borges de Matos, UBS Jardim Paulista – 54 
Titulares: Edson dos Santos, Luiz Roberto da Silva e Renato Zecca, Suplentes: Maria de Fatima Oliveira 55 
Alves, Sonia da Cunha Domingues Azevedo Jimenez e Aparecida Pereira de Figueredo. O 1º Secretário 56 
Adelino agradeceu a Secretária Executiva Érika, ao funcionário do Pró-Trabalho Marcelo Maximo e ao 57 
Estagiário Matheus, pelo designer e confecção do banner do COMUS. O Vice-Presidente Clarisvan 58 
comentou que em razão das eleições e das posses que estão ocorrendo, a Comissão de Educação 59 
Permanente está programando Cursos de Capacitação para os Conselheiros do COMUS e do CGU. O 60 
Presidente Dr. Othon acusou a presença do Sr. Wagner e Sr. Samuel Assessores do Vereador Dr. Elton, Sr. 61 
Romulo Assessor do Vereador Wagner Balieiro, Sra. Alessandra Assessora da Vereadora Amélia e a 62 
Vereadora Dulce Rita. Informou que em agosto ocorrerá a Conferência Nacional de Saúde e algumas 63 
pessoas de São José estarão na Conferência representando o município, sendo o Conselheiro Daniel Tineu 64 
(Titular/Segmento Trabalhador), que faz parte da Comissão Organizadora, Sra. Alessandra de Cassia Jorge 65 
representando o segmento Usuário, Sr. Marcelo Máximo representando o segmento Usuário, Sra. 66 
Rosangela Pereira Pego representando o segmento Trabalhador e o Sr. Atila Araujo Cartaxo representando 67 
o segmento Gestor. Informou que a Conferência Nacional de Saúde ocorrerá em Brasília do dia 04/08 ao 68 
dia 07/08/2019. Passou a palavra para o Secretário Dr. Danilo Stanzani (Titular/Segmento Gestor) que 69 
falou que em relação à UPA Campo dos Alemães foi iniciado o processo de terceirização conforme manda a 70 
legislação e foi feito uma avaliação de vantajosidade conforme exigência da lei para comprovar a 71 
vantajosidade do contrato de gestão. Relatou que até o momento foi a unidade com maior número de 72 
empresas interessadas, sendo que 10 empresas já fizeram a visita técnica e 8 estiveram presentes na 73 
abertura da documentação. Comentou que há a questão da licitação da empresa de contabilidade de 74 
assessoria contábil tanto para a Secretaria como para o Conselho Municipal de Saúde e em relação ao 75 
Conselho Municipal de Saúde a empresa já foi decidida. Falou que em razão da quantidade de tempo gasto 76 
para análise e fiscalização de contratos, foi decidido seguir o exemplo da Secretaria de Mobilidade que 77 
possui uma empresa contratada de contabilidade para que os apontamentos da empresa de ônibus sejam 78 
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feitas, ou seja, a empresa de contabilidade se responsabiliza pelos lançamentos contábeis do contrato e a 79 
Secretaria de Saúde analisa as questões de produção. Comentou que na segunda-feira foi aberto outro 80 
credenciamento para consultas de especialistas, onde profissionais e empresas credenciadas que atuarão 81 
no FAMME para atendimento durante 1 ano de 54 mil ultrassons e 50 mil consultas de especialistas. 82 
Afirmou que esse credenciamento irá desafogar a fila de ultrassom e de consultas de especialistas. O 83 
Presidente Dr. Othon dando seguimento à Pauta, perguntou se algum conselheiro tinha inscrição para 84 
Matéria na Ordem do Dia para a próxima reunião Ordinária. O Conselheiro Sebastião (Titular/Segmento 85 
Usuário) pediu para que fosse colocado como Pauta para a próxima reunião a reforma da UPA Eugênio de 86 
Melo e a divisão da pediatria e do adulto. O 1º Secretário Adelino pediu para que fosse formalizado e 87 
protocolado no COMUS, após o protocolo a Pauta vai para as Comissões e caso a Pauta seja coerente, as 88 
Comissões recomendam para o Conselho. O Presidente Dr. Othon falou que foi feita uma Moção a respeito 89 
do Projeto de Lei N° 435/2019 da Deputada Janaina Paschoal, a qual o projeto garante a gestante a 90 
possibilidade de optar pelo parto cesariana a partir da trigésima nona semana de gestação bem como 91 
analgesia, mesmo quando o parto normal foi escolhido. Passou a palavra para o Vice-Presidente Clarisvan 92 
que fez a leitura da Moção contra o Projeto de Lei da Deputada Janaina Paschoal. MOÇÃO - O Conselho 93 
Municipal de Saúde – Em reunião Plenária realizada no dia 17 de junho de 2019. Aprovou A Moção de Manifestação 94 
Contrária AO PROJETO DE LEI Nº 435/2019. O Conselho Municipal de Saúde - COMUS, reunido em 17 de junho de 95 
2019, decidiu tornar pública sua posição contrária à aprovação do Projeto de Lei nº 435/2019, de autoria da 96 
Deputada Estadual Janaina Paschoal do PSL do Estado de São Paulo, projeto esse que garante à gestante a 97 
possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da trigésima nona semana de gestação, bem como a analgesia, 98 
mesmo quando escolhido o parto normal. Entende-se primeiramente que esse Projeto de Lei seja retirado do regime 99 
de urgência na pauta de votação e se promova uma ampla discussão baseada em evidências científicas e nos dados 100 
epidemiológicos do Estado de São Paulo. Percebe-se que esse Projeto de Lei foi redigido baseado mais em 101 
observações pessoais do que em estudos científicos ou estatísticas, correndo-se o risco de promovermos um aumento 102 
indiscriminado no número de cesarianas com impacto em suas complicações, principalmente quando a mesma é feita 103 
durante o trabalho de parto, levando a um maior risco de infecções e hemorragias para a gestante, além de riscos a 104 
curto prazo ao bebê, como prematuridade e problemas respiratórios. Quando surge a fala de que a insistência pelo 105 
parto normal na rede pública resulta em dores e complicações para a mãe e o bebê, porque não se fazer um Projeto 106 
de Lei tornando obrigatório a educação das mulheres sobre o que é melhor para mãe e filho, para que não haja a 107 
indução ao parto cesariano por falta de informação. Que fique bem claro não sermos contrários ao parto cesariano, 108 
mas sim a maneira com que está sendo proposto nesse Projeto de Lei. Acreditamos que somente um amplo debate 109 
com as comunidades científicas e associações envolvidas nessa área possa levar a um consenso, priorizando 110 
logicamente a vida humana a qual sempre deverá ser respeitada acima de qualquer outro interesse. São José dos 111 
Campos, 01 de julho de 2019. Othon Mercadante Becker Presidente, Adelino Lidovino de Oliveira Pezzi 1º Secretário. 112 
O Presidente Dr. Othon comentou que a Moção foi encaminhada para a Assembleia Legislativa do Estado 113 
de São Paulo, à Secretaria de Saúde e à Deputada Estadual Janaina Paschoal. Após, falou que a Dra. Tereza 114 
da Vigilância Epidemiológica irá fazer uma fala sobre a situação do Sarampo no município. Antes, o Sr. 115 
George Zenha falou que iria apresentar os dados de gestão de Políticas de Saúde e que a Dra. Tereza irá 116 
apresentar a parte técnica sobre o Sarampo no município e as prevenções que estão sendo tomadas. 117 
Comentou que receberam as investigações e as notificações no 2° Trimestre e na metade 2° Trimestre já 118 
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estava sendo feito o acompanhamento do movimento do Sarampo pelo Estado de São Paulo e no norte do 119 
país. Informou que já estão sendo feitas ações de bloqueio ao Sarampo. Falou que em razão das várias 120 
notificações de casos de Sarampo no município de Caçapava, foi feito um plano, com o Secretário junto 121 
com a Secretária Adjunta, de contingenciamento para o Sarampo. Informou que existe o cenário de pré-122 
entrada da doença, mas que no momento não estão em caso de surto e sim em uma segunda fase, sendo 123 
uma fase de investigações e ações de bloqueio. Relatou que até o momento possuem 3 casos positivos, 8 124 
casos descartados e 57 casos estão sobre investigação, totalizando 68 casos. Informou que todo o setor da 125 
Vigilância Epidemiológica está destinado exclusivamente a questões de Sarampo, investigação, vacinação, 126 
bloqueio e acompanhamento da carteira de vacina. Comentou que das ações tomadas foi feito uma 127 
carteira vacinal para todos os profissionais de saúde, foram passadas todas as orientações para toda a rede 128 
de saúde pública e particular da cidade, foram feitas orientações pelo que o Ministério da Saúde preconiza, 129 
ou seja, agentes públicos e agentes de turismo, tiveram em contato com a Secretaria de Educação e com a 130 
volta das férias eles irão voltar na Secretaria de Educação para que as ações de bloqueio sejam feitas. Falou 131 
que foi localizada a possibilidade de transmissão por motorista e cobradores da rede de transporte público, 132 
foi entrado em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana para que seja feita uma ação de prevenção 133 
para os agentes públicos. Informou que foram feitas ações de bloqueio em algumas escolas, em todos os 134 
lojistas do Vale Sul Shopping, lojas do Shopping Centervale, clínicas, hospitais, quarteirões, prédios de 135 
apartamento e estúdios de fotografias. Relatou que em relação a Caçapava foi tomada como primeira ação 136 
um bloqueio vacinal nas fronteiras com Eugenio de Melo e Galo Branco. Falou que até o momento foram 137 
aplicadas 6 mil doses, 67 bloqueios feitos, estão com mais de 3.145 mil profissionais de saúde vacinados, 138 
75 servidores de Políticas de Saúde envolvidos mais os servidores do DAB com a Estratégia de Saúde da 139 
Família e mais de 20 matérias na imprensa. Finalizando falou que possuem uma escala de todos os 140 
servidores programados até novembro caso haja necessidade de escala, são feitas algumas reuniões para 141 
programarem os endereços que serão feitos e é programada a equipe que será deslocada. Finalizando, 142 
passou a palavra para a Dra. Tereza que falou que em 2016 o Brasil conseguiu o certificado de eliminação 143 
do Sarampo, mas no final de 2018 com a imigração de casos de Sarampo da Venezuela, 10 mil brasileiros 144 
tiveram casos confirmados de Sarampo e houve 12 óbitos nos Estados de Amazonas, Roraima e Pará. 145 
Comentou que em fevereiro teve um navio que aportou em Santos e no navio haviam 8 tripulantes que a 146 
princípio pensou-se que era Rubéola, os 8 tripulantes foram isolados, investigados e o navio partiu para 147 
Santa Catarina, mas que do momento da partida até a chegada em Santa Catarina, foi identificado que os 8 148 
tripulantes tinham Sarampo. Relatou que foram vacinados 9.400 passageiros e 1.113 no Porto de Balneário 149 
Camboriu. Informou que todo bebê toma a primeira dose da vacina com 1 ano de idade e a segunda dose 150 
com 1 ano e 3 meses, mas que a queda na vacinação se dá na segunda dose, em razão de que a grande 151 
maioria toma a primeira dose e não volta para tomar a segunda. Falou que 75% dos casos estão no Estado 152 
de São Paulo, mas que os casos não são de Santos nem do Nordeste, mas são de famílias que vieram tanto 153 
da Europa quanto da Ásia e que a partir desse momento o Sarampo foi transmitido para o Estado de São 154 
Paulo. Comentou que o número de casos de Sarampo no Estado de São Paulo até o momento é de 484 155 
casos e até o momento não houve nenhum óbito. Afirmou que o Sarampo possuía baixa capacidade de 156 
mutação, mas possui alta transmissibilidade, ou seja, um caso de Sarampo é capaz de ser transmitido para 157 
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18 pessoas. Falou que o agente infeccioso é o Morbillivirus, o único reservatório é o homem, o período de 158 
incubação é de até 14 dias até o início da exantema , ou seja, de 7 a 21 dias, período de transmissibilidade 159 
é de 6 dias antes e 4 dias depois da erupção, a sustentabilidade é de pessoas que não tiveram a doença e 160 
pessoas que não foram efetivamente imunizadas e a imunidade é bebês protegidos de 5-9 meses de idade 161 
por Ac maternos, infecção natural – imunidade duradoura, vacinação – efetiva, proteção duradoura. 162 
Comentou que a maioria das mortes por sarampo ocorrem por complicações associadas à doença. São 163 
mais frequentes em crianças menores de cinco anos ou em adultos com mais de 30 anos, as complicações 164 
mais graves incluem cegueira, encefalite (infecção acompanhada de edema cerebral), diarreia grave (que 165 
pode provocar desidratação), infecções no ouvido ou infecções respiratórias graves, como pneumonia. 166 
Falou que os casos graves são especialmente mais frequentes entre crianças pequenas com má nutrição e 167 
sobretudo entre pessoas com deficiência de vitamina A ou cujo sistema imunológico esteja enfraquecido 168 
pelo HIV/aids ou outras doenças. Informou que cada caso de Sarampo deve ser investigado e notificado à 169 
Secretaria até 48h, a coleta de sangue para sorologia e material para isolamento e identificação viral no 170 
primeiro contato com o paciente e as vacinas de bloqueios precisam ser feitas dentro de 72 horas. Falou 171 
que a partir de um caso confirmado de Sarampo será preciso vacinar a equipe de saúde, pacientes, família, 172 
amigos e local de trabalho. Finalizando falou que o calendário de vacinação fala que toda pessoa de 1 ano 173 
até 29 anos precisa ter 2 doses de vacina na carteira, de 30 a 59 anos basta tomar somente 1 dose e 174 
pessoas acima de 60 anos não precisam ter a vacina comprovada na carteirinha. O Conselheiro André 175 
(Suplente/Segmento Trabalhador) perguntou quais as ações específicas de bloqueio que estão sendo 176 
feitas no município, quais são as ações para os funcionários de transporte público, se é vacinação ou 177 
informação, quais são as ações feitas nos apartamentos, se os funcionários de UBS, UPA e hospitais estão 178 
sendo vacinados, se está havendo alguma campanha de bloqueio sanitário, quem faz as notificações 24h e 179 
se a pessoa de 29 a 30 anos que possui a carteirinha precisa ser vacinada com a segunda dose. O Secretário 180 
Dr. Danilo Stanzani (Titular/Segmento Gestor) esclareceu que São Paulo e a região metropolitana estão 181 
em campanha de vacinação e há faixas nas UBSs dizendo que há vacinação para crianças de 6 a 15 meses e 182 
jovens de 15 a 29 anos. Afirmou que estrategicamente foi decidido manter o bloqueio, pois enquanto 183 
tiverem o bloqueio será possível conseguir vacina para todos. Informou que eles perceberam em outras 184 
vacinações que em São Paulo não falta vacina, mas no município falta, por essa razão não houve 185 
campanha, pois terá uma grande população sem a vacinação necessária. Explicou que o bloqueio é uma 186 
doença de notificação compulsória. Comentou que de 15 meses a 29 anos se a pessoa possui duas 187 
sinalizações de vacina contra Sarampo, é feito um reforço, caso a pessoa seja da região que tenha um caso 188 
positivo o bloqueio é feito, a pessoa de 30 a 59 anos possui uma vacina anotada na carteira é feito somente 189 
um reforço, caso a pessoa esteja na área de bloqueio e se a pessoa não possui nenhuma vacina é feito a 190 
vacinação normalmente. Falou que em relação ao transporte público, o motorista e o cobrador por terem 191 
contato com a população é fundamental que eles sejam vacinados. A Vereadora Dulce Rita pediu que essa 192 
ação fosse expandida para os profissionais de drogarias e farmácias. A Dra. Tereza esclareceu que o que 193 
está sendo feito com os professores e com os profissionais de saúde, é para que olhem as carteiras de 194 
vacina, caso a carteira de vacina esteja de acordo com o calendário de vacinação a pessoa está protegida, 195 
só é vacinado a mais, caso haja uma criança com suspeita e caso haja uma ação de bloqueio a pessoa toma 196 
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a terceira dose. O Conselheiro Romildo (Titular/Segmento Usuário) perguntou se para quem já tem 197 
Sarampo se é preciso fazer alguma dieta de alimentação e se irá chegar vacina para pessoas de 29 a 30 198 
anos. A Dra. Tereza esclareceu que não existe nenhum tipo de dieta e para as pessoas que possuem a 199 
idade de 60 anos para cima, entende-se que a pessoa já está imunizada. O Conselheiro Romildo perguntou 200 
como está a questão das pandemias de ratos e se está havendo algum trabalho preventivo em relação aos 201 
bueiros. A Dra. Tereza explicou que essa questão somente a Secretaria de Manutenção da Cidade poderia 202 
responder, mas que essa solicitação poderia ser levada para a Secretaria de Manutenção da Cidade. A Sra. 203 
Alessandra perguntou o porquê da falta de algumas vacinas. A Dra. Tereza comentou que os municípios 204 
somente são os aplicadores da vacina e eles recebem as vacinas do Ministério da Saúde, ou seja, o 205 
Ministério da Saúde está repassando poucas doses. Afirmou que diante das poucas doses recebidas é 206 
procurado otimizar as crianças que necessitam tomar a vacina. O Presidente Dr. Othon dando 207 
continuidade à Pauta, passou para a apresentação da LDO que será conduzida pelo Sr. José Aparecido que 208 
deu início à apresentação falando que a LDO 2020 é um projeto feito a partir de abril e antes de ser 209 
entregue para a Câmara, são feitas prévias em Plenárias em bairros do município no qual há sugestões da 210 
população. Comentou que as Audiências Públicas começaram no dia 20/03 no Vista Verde, 21/03 em 211 
Santana, 22/03 no Jardim Santa Fé, 25/03 na Câmara Municipal, 26/03 no Distrito de São Francisco Xavier e 212 
no dia 28/03 no Bosque dos Eucalíptos, onde no total houveram 765 sugestões para serem incrementadas 213 
dentro da LDO. Falou que para 2019 foi orçado R$2.613 bilhões, a projeção da receita para 2020 é de 214 
R$2.624 bilhões e houve um acréscimo de 0,41%, no qual haverá um Acréscimo de Recursos Próprios de 215 
R$63 milhões e um Decréscimo nos Recursos Vinculados. Relatou que a Receita parte de um valor 216 
calculado a partir do IPCA mais o PIB. Comentou que a Parte da Recita é composta por R$2.624 bilhões, 217 
sendo que a parte de Receitas Próprias possui um total de R$1.885 bilhões e contém o ICMS com R$997 218 
milhões e que significa 53%, IPTU com R$254 milhões e que significa 13%, IPVA com R$151 milhões e que 219 
significa 8%, ISS com R$323 milhões e que significa 17% e Demais com R$160 milhões e que significa 9%. 220 
Falou que na parte de Receita Vinculada possui um total de R$739 milhões e contem o SUS, FNDE e Demais 221 
com R$323 milhões e que significa 44%, FUNDEB com R$316 milhões e que significa 43% e o CEF com 222 
R$100 milhões e que significa 13%. Afirmou que o FUNDEB é um retorno que o município recebe em razão 223 
da municipalização do Ensino. Comentou que na parte de Despesas há a Administração que possui a 224 
Prefeitura com R$2.385 bilhões e que significa 91%, FUNDHAS com R$67 milhões e que significa 3%, FCCR 225 
com R$25 milhões e que significa 1%, IPSM com R$82 milhões e que significa 3% e a Câmara com R$64 226 
milhões e que significa 2%. Falou que na parte de Grupos de Despesas, há as Despesas Correntes com 227 
R$1.206 bilhão e que significa 50%, Investimentos com R$231 milhões e que significa 10%, Pessoal e 228 
Encargos com R$874 milhões e que significa 37% e Juros, Amortizações e Reserva com R$74 milhões e que 229 
significa 3%. Falou que na parte de Secretarias tem a Saúde com R$711 milhões e que significa 30%, 230 
Educação e Cidadania com R$680 milhões e que significa 28%, Encargos Gerais com R$231 milhões e que 231 
significa 10% e Demais Secretarias com R$764 milhões e que significa 32%. Informou que iria mostrar como 232 
que se trabalha com as ações dentro da Secretaria. Comentou que na parte da Secretaria Geral tem a 233 
Confissão da Dívida, Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde, 234 
Manutenção dos Serviços foi previsto, Tarifas Diversas e Outros Encargos e Serviços Contratados. Falou que 235 



             Secretaria de Saúde 
                       Conselho Municipal de Saúde COMUS 
                                de São José dos Campos 

 

 ATA ORDINÁRIA – Nº 07 – 31/07/2019 
                                                7 

COMUS -  Conselho Municipal  de Saúde 
Rua: Óbidos, 140 – Parque Industrial - São José dos Campos - SP - CEP 12235-561 

Fones: (12) 3212-1360 e 3212-1361 e E-mail – comus02@sjc.sp.gov.br 
 

na parte Departamento Hospitalar e de Emergência, há o Serviço de Atendimento Móvel a Vida com 236 
R$12.656.000,00 e a Operacionalização do Hospital Municipal com R$158.755.000,00. Comentou que na 237 
parte do Departamento de Atenção Básica entram as Atividades da Rede de Atenção Básica, Assistência 238 
Farmacêutica, Vigilância em Saúde – Sanitária, Vigilância em Saúde - Epidemiológica, Vigilância em Saúde - 239 
Centro de Controle de Zoonoses e Proteção aos Animais. Finalizando informou que na parte do 240 
Departamento de Atenção Secundária entram as Atividades de Unidades de Atenção Secundária e entra a 241 
Operacionalização do Hospital de Clínicas, sendo a UPA Alto da Ponte, UPA Putim e Hospital de Clínicas Sul. 242 
O Presidente Dr. Othon deu início à aprovação da apresentação da LDO 2020 e assim somente com 1 243 
voto de abstenção, a apresentação da LDO 2020 foi aprovada. O Conselheiro Sidiney (Titular/Segmento 244 
Usuário) falou que o Sr. José Aparecido tinha feito uma apresentação detalhada e esclarecedora para a 245 
Comissão e foi recomendado por todos os presentes que a apresentação da LDO 2020 fosse trazida para o 246 
Pleno para que fosse aprovada. O Presidente Dr. Othon dando seguimento à Pauta, passou para as 247 
Comunicações das Comissões Técnicas Permanentes e Grupos de Trabalho do COMUS. Passou a palavra 248 
para a 2ª Secretária Laura Marrocco (Titular/Segmento Titular) que representando a Comissão de Ética 249 
iria ler uma decisão da Comissão para que fosse aprovada pelo Pleno. Ofício 053/COMUS/2019 São José dos 250 
Campos, 29 de julho de 2019. À 36ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 251 
At. Dra. Milena Bregalda Presidente da Comissão de Ética Ref.: Denúncia Prezados senhores, Pela presente, o 252 
Conselho Municipal de Saúde – COMUS de São José dos Campos, vem registrar Denúncia para apuração de infração 253 
ou não, de normas ético-disciplinares por parte do advogado Pedro Francisco Teixeira Neto, inscrito na OAB/SP sob 254 
n.º 339914, conforme fatos a seguir relatados. No dia doze de junho do corrente ano, na Secretaria de Saúde, iniciou-255 
se a reunião com a Comissão de Ética, para ouvir a Conselheira Sra. Mariene sobre a demanda ocorrida no Hospital 256 
Municipal, referente à Conselheira Sra. Marly da UBS Vista Verde. Os detalhes da demanda encontram-se 257 
devidamente arquivados neste Conselho e à disposição para averiguação. Antes de iniciar a reunião, o advogado 258 
Pedro Teixeira perguntou se a reunião estava sendo gravada e o porquê não foi pedido a sua autorização. O 259 
Conselheiro Adelino respondeu que ainda não estava sendo gravada, mas que era uma prática da casa, para fins de 260 
facilitar a transcrição da ata. O referido advogado não concordou. Ele se apresentou como advogado da Conselheira 261 
Sra. Mariene e queria saber o que estava acontecendo, a formalização do assunto, por escrito e porquê foi colocado 262 
um gravador, sem a permissão dele e de sua cliente, e se referiu referente à reunião, como um tribunal de exceção. 263 
Tratava-se ali de uma reunião entre Conselheiros, para ouvir os esclarecimentos prévios de uma Conselheira, diante 264 
de fatos ocorridos, que poderia ou não tornar-se um processo administrativo para apuração de infração ética na 265 
sequência. Era uma conversa entre Conselheiros. Contudo, o referido profissional tumultuou a reunião, ensejando seu 266 
encerramento prévio, sem que a Conselheira representada por ele pudesse se manifestar. Levantou a voz com os 267 
presentes e não aceitava o fato de que a reunião ocorresse. Alegava que sua cliente não foi intimada formalmente e 268 
nem dado o direito de defesa à mesma. Ao ser solicitado para que não levantasse a voz, disse, em tom ríspido e 269 
agressivo, que sua voz seria levantada sim, e que os presentes estavam de frente com um advogado que conhece 270 
Direito! Mostrou extrema arrogância e inflexibilidade para conversar, tornando impossível seguir adiante com a 271 
reunião e prejudicando, assim, sua própria cliente. Se dirigiu de maneira desonrosa e agressiva com os Conselheiros 272 
ali presentes. Tudo está transcrito na ata à disposição. Diante disso, requer-se, vossos préstimos na apuração dos 273 
fatos, conforme os preceitos normativos do diploma ético-disciplinar da Ordem dos Advogados. Nestes termos, 274 
agradecemos a atenção e renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. São José dos 275 
Campos, 29 de julho de 2019. Dr. Othon Mercadante Becker Presidente do COMUS Adelino Lidovino de Oliveira Pezzi 276 
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1º Secretário do COMUS. O 1º Secretário Adelino comentou que não estão discutindo direito, pois todos 277 
possuem o direito de ter um advogado e levá-lo onde quiser, mas o que a Comissão não pode admitir é o 278 
desrespeito e a forma que os conselheiros foram tratados. Falou que consultou os pares jurídicos e por 279 
essa razão a Comissão decidiu encaminhar ao Pleno para a aprovação ou não, caso algum conselheiro que 280 
faz parte da Comissão e que estava no dia quisesse fazer alguma fala poderia se pronunciar, mas se não, 281 
iriam partir para a aprovação ou não da denúncia à Comissão de Ética da OAB. Esclarecimento que todas as 282 
reuniões e inclusive está no Regimento do Conselho, são gravadas, até para proteção de contraprova e 283 
dúvidas que queiram ser tiradas. Perguntou se alguém queria tirar alguma dúvida. A Conselheira Ana 284 
Gleide (Suplente/Segmento Usuário) comentou que não faz parte da Comissão de Ética, mas faz parte de 285 
outras Comissões que essa pessoa envolvida na denúncia também participa, tem falado dentro do COMUS 286 
que participa há quase 3 anos e que ela mesma possui algumas dificuldades, deu como exemplo, que não 287 
sabe o que é uma Moção e desconhece muitas outras coisas. Falou que as pessoas muitas vezes não sabem 288 
como se colocar e não sabem quais são seus direitos e deveres. Disse que conhece a pessoa envolvida de 289 
outros lugares e já que a pessoa não está ali para se defender, acha complicado a pessoa estar nessa 290 
situação. Comentou que querendo ou não, esse advogado será colocado e colocar um fato em que a 291 
pessoa não está presente é complicado, pois é difícil participar de uma situação para poder decidir se é a 292 
favor ou se é contra. O 1º Secretário Adelino falou que não estavam discutindo a situação da conselheira, 293 
pois a pauta é uma denúncia à postura do advogado. A Conselheira Ana Gleide falou que como o advogado 294 
é da conselheira acha que um fato está implícito no outro. O 1º Secretário Adelino respondeu que não era 295 
isso que estavam discutindo, se desculpou e disse que os questionamentos feitos não tinham nada a ver 296 
com o que estava pautado. Informou que deveria ser feito uma separação das informações e que para a 297 
situação do desconhecimento dos direitos e deveres, estão sendo feitos alguns treinamentos. A 298 
Conselheira Ana Gleide falou que não estava sendo feito nenhum treinamento. O 1º Secretário Adelino 299 
corrigiu sua fala e disse que estava sendo programado, disse à conselheira que ela faz parte da Comissão e 300 
sabe o que foi planejado. A Conselheira Ana Gleide concordou, disse que faz parte da Comissão e pediu 301 
para terminar sua fala. Comentou que o advogado não apareceu na reunião da Comissão à toa, sem 302 
convite de ninguém, pois o advogado foi chamado pela conselheira e acha complicada essa situação. O 1º 303 
Secretário Adelino falou que o Conselho não iria mudar a pauta, pois o Conselho possui 64 conselheiros, 304 
somente porque um dos conselheiros não participa da reunião. Afirmou que não estavam questionando 305 
por ela ter levado ou não o advogado, o que estavam discutindo foi a falta de respeito para com os 306 
conselheiros. Disse que iriam para a aprovação ou não e ela poderia se manifestar contrária, desde que o 307 
seu titular não esteja presente, pois a conselheira era suplente. O Conselheiro João Mário 308 
(Titular/Segmento Usuário) que não faz parte da Comissão de Ética, falou que considera estranho trazer 309 
algo ético, pois não tem a fala do advogado e também ele não ouviu a fala do advogado, o que está sendo 310 
trazido para o Conselho julgar. O 1º Secretário Adelino pediu questão de ordem e disse que o conselheiro 311 
estava misturando as estações. Comentou que a Comissão estava fazendo uma proposta de denúncia e o 312 
conselheiro pode votar a favor ou contra, pois está sendo colocado para o Pleno aprovar ou não o que a 313 
Comissão está propondo. O Conselheiro Romildo disse que entendeu que o advogado se expressou de 314 
maneira errônea e que é bom uma reunião gravada. O 1º Secretário Adelino falou que nem chegou a ser 315 
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gravado. O Conselheiro Romildo disse que poderia ser gravado, pois um advogado tem que se manter com 316 
a ética e respeito ao trabalho dos conselheiros, que é um trabalho de muita responsabilidade pela vida, 317 
ninguém está brincando, ninguém faz um trabalho voluntário, a não ser estar representando o povo que 318 
tem necessidade de uma saúde melhor, então ele como conselheiro vai votar a favor do Conselho. O 319 
Presidente Dr. Othon falou sobre o caso que houve, disse que reunião da Comissão de Ética na gestão 320 
anterior não foi convocada nenhuma vez, aconteceu de ter essa convocação, pois houve uma pessoa de 321 
determinada comunidade que fez uma representação contra uma determinada conselheira, por essa 322 
razão então a conselheira foi chamada somente para saber o que houve sobre a queixa, ver se é verdade 323 
ou não e a Comissão de Ética vai dar o seu parecer. Afirmou que agora não tem nada a ver sobre a forma 324 
que o advogado se reportou à Comissão e por essa razão será colocado em votação a conduta do advogado 325 
nesse caso. Falou que caso algum conselheiro seja contra a denúncia à OAB, que levante a mão. O 326 
Conselheiro André esclareceu que a denúncia não estava sendo feita contra a conselheira e sim contra a 327 
postura do profissional, o advogado, disse que era bom ficar claro, como qualquer outro, poderia ser um 328 
médico ou farmacêutico, se ferisse o código de ética da profissão, com certeza ele teria também entrado 329 
num processo ético do conselho. O Presidente Dr. Othon deu início ao processo de aprovação ou não e 330 
assim, com apenas um voto contrário e nenhuma abstenção, o comunicado à OAB foi aprovado. Disse 331 
que teria mais uma Comissão na qual o Conselheiro André irá falar. O Secretário Dr. Danilo Stanzani falou 332 
que iria fazer um paralelo com o que acontece no Conselho Regional de Medicina, uma denúncia para a 333 
Comissão de Ética da OAB não significa punição, isso irá ser apurado pelos pares, por todos os advogados 334 
para ver se teve alguma infração ou não. Comentou que na prática não estabelece punição nenhuma para 335 
o advogado. Passou a palavra ao Conselheiro André que falou que a Comissão de Recursos Humanos se 336 
reuniu no dia 17 de julho para falar sobre a terceirização da UPA Campo dos Alemães, foi tratado sobre os 337 
critérios estabelecidos pela equipe técnica da Prefeitura na elaboração da licitação e foi explicado os 338 
detalhes sobre os critérios que foram elaborados nessa licitação para a contratação da OS para a 339 
terceirização do serviço. Comentou que foi falado que tinha 6 OSs interessadas e hoje tem 10 OSs 340 
interessadas no serviço. Foi falado sobre o quadro de funcionários de RH, pois é uma preocupação do 341 
Conselho a questão de quantidade de profissionais suficientes para servir a população. Falou que hoje são 342 
210 profissionais da área de saúde atendendo na UPA do Campo dos Alemães, a proposta é se adequar à 343 
Portaria do Ministério que fala da quantidade mínima de profissionais nas UPAs daquele porte e o 344 
Conselheiro Wagner (Suplente/Segmento Gestor), que é responsável por esse trabalho, falou que a 345 
princípio a proposta é que sejam inseridos 258 funcionários, ou seja, 48 profissionais a mais para atender a 346 
população do Campo dos Alemães. Comentou que foi falado sobre a preocupação do Conselho com a 347 
Segurança, profissionais que dão segurança ao profissional da área de saúde, foi falado sobre as questões 348 
das ambulâncias, ou seja, quem vai fornecer as ambulâncias e se as ambulâncias são também de 349 
responsabilidade da OS que vai assumir a gestão daquela unidade. Comentou que foi questionado se teria 350 
uma Ouvidoria no local, na OS que irá terceirizar e em resposta foi falado que terá uma Ouvidoria própria 351 
na OS, além da Ouvidoria da Prefeitura de São José dos Campos. Falou que ao final foi falado da 352 
preocupação em relação às responsabilidades fiscais e trabalhistas que a OS deve assumir para não gerar 353 
ônus futuros para os cofres da Prefeitura. Comentou que ficou como proposta para discussão ou 354 
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esclarecimento, a questão de ambulâncias, pois surgiu a dúvida do que é um resgate e o que é um 355 
transporte sanitário. Falou que a proposta é que a Secretaria traga até aos conselheiros uma breve 356 
explicação das diferenças entre transporte sanitário e o resgate que temos em São José dos Campos, pois a 357 
proposta da Comissão é continuar os trabalhos com relação à implantação da OS e da terceirização da UPA 358 
Campo do Alemães. O Presidente Dr. Othon dando continuidade, falou dos informes e pronunciamentos 359 
dos Conselheiros que se inscreveram. A Conselheira Ana Gleide elogiou a Secretaria Executiva do COMUS, 360 
na pessoa da Érika, Marcelo e Matheus, que têm atendido aos conselheiros prontamente nas reuniões, 361 
tirando dúvidas e respondendo aos e-mails dos conselheiros, uma organização perfeita, e agradeceu ao 362 
trabalho deles. Falou da última reunião da UBS Centro II, sobre algumas demandas, falou sobre o problema 363 
de enfermeira, onde a unidade precisa de uma enfermeira de 30 horas para o período da tarde, mais horas 364 
de médico e dentista e gostaria de saber do Secretário se tem alguma notícia de como anda a reforma da 365 
UBS Centro II, que vai virar uma UBS Resolve. Falou que como representante do CAPS infantil, que a última 366 
reunião foi a 3 meses, onde pediam treinamento de pediatra, contratação de psiquiatra e psicólogos para o 367 
CAPS e avaliação de projetos para fornecimento de laudos. O Secretário Dr. Danilo Stanzani respondeu 368 
sobre o CAPS, onde foram efetivados 2 psiquiatras, 1 de meia jornada e outro que assumiu segunda-feira, 1 369 
psicólogo e 1 T.O, tudo no CAPS infantil. Comentou que foi realizado um mutirão e estão sendo chamadas 370 
230 crianças para que seja feito o laudo, 80 pacientes não apareceram na convocação, 60 foram 371 
descartados, alguns foram para encaminhamentos e condução dentro do serviço e outros ainda vão ser 372 
reavaliados por multidisciplinar. Falou que em relação à UBS Centro II, já havia sido falado anteriormente 373 
no Pleno, que foram enviados 2 Ofícios às Universidades, pois possuem o compromisso de repassar o 374 
recurso para que a reforma seja feita e a princípio foi dito que seria feito a reforma, mas em uma reunião 375 
foi falado que seria muito difícil repassar o recurso e por essa razão foi dado um prazo até sexta-feira para 376 
trazerem um cronograma do repasse do recurso das 5 reformas que serão feitas para a Secretaria. 377 
Comentou que a primeira reforma é a do Centro II, a segunda reforma é o Alto da Ponte, a terceira reforma 378 
é o CCZ e as restantes das reformas ele iria enviar ao Conselho. Falou que a outra parte da contrapartida 379 
são cursos que serão oferecidos para os servidores do ponto de vista técnico, sendo um montante 380 
aproximado de R$2,5 milhões referente ao ano de 2018/2019. O Conselheiro João Nicolau 381 
(Suplente/Segmento Usuário) falou sobre a UBS Jardim da Granja, onde uma enfermeira está de licença e 382 
estão com problema no acolhimento. Perguntou se não tem como substitui-la. Comentou que é preciso dar 383 
uma olhada na parte administrativa, pois estão precisando de pelo menos 2 administrativos, questionou 384 
sobre a UBS Resolve, como irá ficar a situação que já foi passada para o Secretário, inclusive o abaixo 385 
assinado, informa que têm 23.000 prontuários e atende 17 bairros, disse que estavam presentes os 386 
conselheiros do CGU, a Sra. Fátima, Sra. Socorro e os conselheiros da UBS Jardim da Granja e da UPA 387 
Putim. O Secretário Dr. Danilo Stanzani falou que irá verificar no RH e que existe uma perspectiva de 30 a 388 
40 dias, em relação ao pessoal da UPA Campo dos Alemães, foi criado um e-mail para a Secretaria, onde o 389 
Conselheiro Wagner (Suplente/Segmento Gestor) e a Andréia administram esse e-mail, onde esses 390 
profissionais falam para onde querem ir quando o contrato de gestão com a UPA Campo for realizado. 391 
Informou que boa parte dos profissionais de enfermagem e dos médicos, querem ir para a Atenção básica, 392 
então vai ser dada uma reforçada na Atenção básica e com isso será reduzido o valor de gasto com horas 393 
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extras. Falou que uma coisa muito positiva na UBS Jardim da Granja é que tem a taxa de absenteísmo mais 394 
baixa de toda a Secretaria, 5% de faltas em consultas agendadas, pois estiveram na UBS Morumbi e a UBS 395 
está com 19%. Falou que em relação à mudança, há um cronograma para mexer com todas as Unidades e o 396 
que os moradores do Jardim da Granja querem é construir uma nova unidade básica. Comentou que foi 397 
conversado com o Prefeito sobre o abaixo assinado e o pedido da população local e provavelmente para a 398 
reforma que querem, é mudar do prédio para o CRAS. O Conselheiro João Nicolau falou que o espaço não 399 
comporta para mudar para uma UBS Resolve, a não ser que seja comprada a casa ao lado. O Secretário Dr. 400 
Danilo Stanzani falou que a questão do abaixo assinado que lhe foi passado, era sobre trocar o prédio da 401 
UBS pelo CRAS, a Sra. Edna até aceitou, mas tem de fazer uma reforma gigantesca tanto em um prédio 402 
como no outro, então teriam de trabalhar com um momento improvisado em algum dos prédios, para 403 
conseguir reformar os 2 prédios. Comentou que o Prefeito pediu que o Secretário visse para o próximo ano 404 
a contrapartida da Universidade e inserir esse projeto, pois é maior do que se faz nas reformas de UBS 405 
Resolve e que provavelmente irá entrar na programação de 2020, com o recurso de contrapartida da 406 
Faculdade Anhembi Morumbi. O Conselheiro Carlos Alberto (Suplente/Segmento Usuário) questionou o 407 
Secretário quanto iria ser gasto para fazer a adaptação do prédio do Centro Comunitário do Alto da Ponte, 408 
para levar a UBS para lá. Falou que os membros do CGU do Buquirinha, tem trabalhado para trazer 409 
recursos para São José e informa que são R$1.050.000,00  nos últimos 2 anos para a Secretaria da Saúde. 410 
Comentou que desde novembro, de acordo com a pasta da UBS, os conselheiros do CGU estão pedindo 411 
informação sobre a obra de reforma da UBS do bairro, mas até o momento ninguém sabe o que irá 412 
acontecer. Falou que foi prometido que seria feita uma reforma, mas que não possuem nenhuma 413 
informação sobre o que será feito de fato. Questiona o que está acontecendo, como conselheiros possuem 414 
o direito de saber o que vai ser feito e sobre o que estão reivindicando. Perguntou porquê as reuniões de 415 
CGU não poderiam ser transmitidas on-line e qual o sigilo para essas reuniões, pois por 2 vezes foi lá para 416 
transmitir e foi proibido. Afirmou que a UBS Buquirinha não pode continuar do jeito que está, pois falta 417 
enfermeiros, auxiliar de enfermagem, tiraram o dentista da escola, ou seja, se já existia demanda por 418 
dentista, agora irá aumentar. Pede ajuda para os conselheiros, para serem respeitados em cima do que foi 419 
colocado. O Secretário Dr. Danilo Stanzani respondeu que lá é um prédio alugado, quando entrou em 2011 420 
como Secretário, o prédio era o mesmo e agora que voltou em 2018 ainda continua o mesmo. Falou que 421 
colheu algumas informações com a Secretaria de Governança e com Secretaria de Gestão, mas que não 422 
encontraram outro prédio para alugar na região. Comentou que foi cogitado desapropriar o prédio e a 423 
previsão é de uma briga judicial, sem fim, esteve duas semanas atrás para ver a Unidade e realmente não 424 
condiz com as outras Unidades e a questão do aluguel é um problema sério, em razão de que não se pode 425 
derrubar o prédio e fazer outro. O Conselheiro João Mário falou que seria preciso colocar um microfone na 426 
recepção em razão do mal funcionamento do painel de senhas, relatou a falta de funcionários nas 427 
unidades, pediu para que as atas de CGU fossem digitalizadas e informou que as escolas estão sem 428 
dentistas. O Secretário Dr. Danilo Stanzani comentou que em relação a RH, é muito difícil falar a 429 
quantidade de RH que uma unidade precisa, mas que haverá um grande reforço dos 189 profissionais que 430 
irão sair do Campo dos Alemães. Relatou que esse ano já foram contratados 50 dentistas. O Conselheiro 431 
Sidiney elogiou a eficácia do atendimento na Farmácia Central, em razão do grande volume de pessoas que 432 
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frequentam a farmácia, mas que no momento que a pessoa retirasse a senha deveria ser dado uma 433 
estimativa de tempo, assim a pessoa poderia administrar livremente o tempo de espera. Perguntou se não 434 
seria possível colocar um guarda em razão do trânsito que há perto da unidade. O Secretário Dr. Danilo 435 
Stanzani esclareceu que em relação à Farmácia Central o maior problema que há é a Farmácia do Estado, 436 
sendo a do Alto Custo, pois faltam muitos remédios e libera os medicamentos no tempo próximo que o 437 
paciente precisa ter o remédio. Comentou que como dentro da Farmácia Central tem a Farmácia de 438 
Psicotrópicos, a Farmácia do FAME e a Farmácia de Alto Custo, o FAME e a Farmácia de Alto Custo irão 439 
para a UES, a Farmácia de Psicotrópicos vai para o ambulatório do CVV e o Judicial será colocado nas 440 
Unidades Básicas. Falou que em relação ao trânsito, será feito uma travessia elevada e provavelmente será 441 
colocado um radar. Comentou que em relação ao ambulatório do CVV, foi reformado o convênio, foi 442 
ampliado o número de consultas tanto do adulto quanto a do infantil e a Farmácia de Psicotrópicos passou 443 
para o CVV. O Presidente Dr. Othon dando seguimento à Pauta passou para a fala do munícipe. Passou a 444 
palavra para o Sr. Marcelo Giovani que falou que tem conversado com o pessoal do CRM e nessa conversa 445 
foram destacados três pontos, onde o primeiro ponto levantado foi a irregularidade de alvarás de 446 
Vigilância Sanitária e Bombeiros nas Unidades de Saúde. Perguntou se o SVO será implantado esse ano e 447 
qual o motivo do SVO não ter sido concretizado ao longo do tempo. Falou que conversou com um médico 448 
anestesista, que relatou que presenciou muitas cirurgias de câncer em estágio avançado. Perguntou se a 449 
Secretaria tem acompanhado esses casos e se alguma ação está sendo tomada. Falou que São José poderia 450 
institucionalizar um sistema para que se possa ter a transparência da gestão de filas. O Secretário Dr. 451 
Danilo Stanzani falou que em relação ao alvará de Vigilância Sanitária e Bombeiros, somente algumas 452 
unidades estão adequadas, mas que o atraso se deu em razão de que o alvará do CCZ teve que ser 453 
apresentado, pois apresentou alguns problemas. Comentou que em relação ao SVO, o SVO está ligado a 454 
uma unidade de ensino, o SVO é feito por um patologista e o SVO não está nos planos da Secretaria, mas 455 
que as estatísticas epidemiológicas serão melhoradas, pois há um profissional dentro da Vigilância 456 
Epidemiológica, onde todo prontuário de óbito que vem escrito causa indeterminada, é investigado pelo 457 
profissional. Falou que em relação à incidência de câncer em estágio não inicial é um problema que vem 458 
sendo tratado através do Previna, hoje há uma reguladora específica do câncer que acompanha todos os 459 
casos e estão tentando credenciar o Hospital Municipal para ser Hospital Oncológico através do Complexo 460 
Oncológico. Comentou que o Hospital Municipal faz por volta de 80% dos diagnósticos de câncer e 40% do 461 
tratamento cirúrgico de câncer no município, mas que tudo que o Hospital Municipal faz em relação ao 462 
câncer, nada pode ser faturado como câncer, pois o hospital não é credenciado, mas que agora existe uma 463 
Portaria que permite credenciar um complexo hospitalar. Falou que possuem o Pio XII e o CENON, que 464 
fazem cirurgia, quimioterapia e radioterapia e está sendo pleiteado o credenciamento do Hospital 465 
Municipal. Informou que estão com alguns projetos como câncer de mama e câncer de próstata e em 466 
setembro darão início ao câncer de cólon. Falou que em relação a qualidade na  manutenção predial da 467 
Urbam, foi feito um novo contrato e foi incluído ar condicionado, jardinagem e ampliação do número de 468 
profissionais. Informou que em relação a transparência de gestão de filas é preciso que esse assunto seja 469 
discutido, pois é preciso entender que a fila não é cronológica. A Conselheira do CGU Antonia Lucia da UBS 470 
Paraiso do Sol comentou que está sendo cobrado nas atas das reuniões de CGU funcionários para a UBS 471 
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em razão da grande quantidade de demanda, dentista para a Escola Estadual Amintas Rocha Brito e GO 472 
para a UBS. Falou que deixaria com o Secretário de Saúde alguns casos de pessoas que estão esperando 473 
exame e consultas, para ver o que poderia ser feito. O Secretário Dr. Danilo Stanzani esclareceu que caso 474 
tenha dentista na UBS ou na escola, o importante é a oferta feita. Informou que somente esse ano, 50 475 
dentistas já foram contratados. Falou que em relação a casos esporádicos não é possível que se responda 476 
no momento, pois caso se discuta casos desse tipo em Plenário não irá se chegar a nenhum lugar. O 477 
Presidente Dr. Othon lembrou a todos que a palavra do munícipe foi instituída na gestão anterior do 478 
Conselho Municipal de Saúde, por essa razão é necessário respeitar o horário de fala. O Conselheiro do 479 
CGU Mario Célio da UBS Interlagos comentou novamente sobre o problema da construção da RMV que 480 
está sendo feita, pois é preciso que a Prefeitura acompanhe essa construção para que seja feita uma 481 
reforma na UBS Interlagos, em razão do aumento da demanda e pela falta de funcionários. Afirmou que os 482 
Vereadores teriam que estar fiscalizando. O Secretário Dr. Danilo Stanzani explicou que qualquer projeto 483 
aprovado pela Prefeitura de São José para a construção de qualquer empreendimento, primeiramente é 484 
passado pela Secretaria de Obras, depois pela Secretaria de Transporte, pela Secretaria de Saúde e no final 485 
passa pela Secretaria de Educação, para depois retornar à Secretaria de Obras para ser feita a liberação ou 486 
não. Falou que o Conselho Municipal de Saúde possui regras para funcionar e uma das regras é que não se 487 
pode ter representante Vereador dentro do Conselho. O Presidente Dr. Othon finalizando agradeceu a 488 
presença de todos. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 18h53min. 489 


