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Ata nº 045/2019 da Vigésima Primeira Reunião Ordinária dia 26/11/2019 - COMUS 

Data: 26/11/2019 Horário: 18:00 HORAS 

Local: 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba/SP 

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 18:00 hrs - Sem quórum 
2ª Chamada: 18:30hrs-TITULARES: Rogério Ramos, Salvador Batista 
dos Santos, Lauro de Oliveira Nascimento, Leila Mara da Silva, Marcelo 
Augusto Rodrigues Costa, André Luiz Correa Veronez, Meilai Jesus 
Shen, Eliana de Fátima da Cruz Moreira, Wendy Francine da Silva 
representando Luciano Rodrigues Nascimento, e Luciana dos Santos 
Cruz representando Valéria dos Santos. SUPLENTES: José Donizeti 
Azevedo, Miguel Jacob e Solange Inês Valério. 

Faltas 
Justificadas: 

Luis Rosas Júnior e Pedro Flávio Papi de Lima 

Visitantes: Adriane do Carmo Araújo – Usuário, Lilian Bassanello – Gestão, 

Pauta: 

1ª Pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 29 de 
outubro de 2019 
2ª Pauta: Novo Financiamento do SUS -2020 
 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de dois mil e dezenove, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, número mil e quatrocentos, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP, 
realizou-se a Vigésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, 
os Conselheiros e visitantes presentes assinaram a lista de presença e assim deu 
início a reunião. A primeira secretária do Conselho Meilai Jesus Shen fez a primeira 
chamada às dezoito horas, mas não houve quórum. Às dezoito horas e trinta minutos, 
a mesma fez a segunda chamada e após a oficialização do quórum, passa a palavra 
para o Presidente do COMUS Rogério Ramos, e deu início a esta reunião. 1- Informe. 
O Conselheiro Marcelo informou sobre a denúncia que chegou ao seu conhecimento 
da OS ACENI responsável pelo Pronto Socorro sobre não estar depositando o FGTS e 
INSS de seus funcionários. Solicita a Mesa Diretora elaborar e enviar um oficio 
requisitando cópia da relação de todos os funcionários e seus respectivos espelhos de 
depósitos realizados no FGTS e INSS, sendo apresentado esse conteúdo em reunião 
do COMUS. 2- Informe: O Conselheiro André Veronez informa que vem reforçar o 
pedido de avaliação de contrato de gestão nº 215/2018 entre a OS ACENI e a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, com o objetivo da criação de um fundo 
para resguardar questões trabalhistas, pendências com fornecedores e outros. 3-
Informe. A Secretária Meilai Jesus Shen informa que foi acordado com a Secretaria de 
Saúde, cursos de capacitação para os Conselheiros, mencionado em reunião anterior 
e confirmado com a Diretora da Atenção Básica Luciana dos Santos Cruz sobre o 
mesmo, sendo que no dia 19 de novembro 2019 seria o 1° curso sobre Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, sendo transferido para a última data, seguindo foi 
informado para todos os Conselheiros sobre a data dos cursos: dia 28/11/2019 – 
Saúde Mental e Judicialização na Saúde, dia 07/01/2020 – Rede de Especialidades e 
Farmácia, dia 04/02/2020 – Rede de Atenção Básica e ESUS, dia 03/03/2020 – Rede 
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de urgência e emergência e regulação, solicitando a presença de todos. Informou 
também que foi recebido um convite para a Comissão de Acompanhamento do 
Convênio do Pronto Socorro para uma reunião no dia 27 de novembro 2019, as 
14:00hs, na Secretaria da Saúde para esclarecimentos sobre os recursos de 
aditamento solicitado para ACENI, onde foi solicitado o adiamento desta referida 
reunião ficando de marcar outra data. Retoma a palavra o Presidente Rogério Ramos 
esclarecendo que vai seguir para a votação da Ata da Reunião Ordinária do dia 29 de 
outubro de 2019, sendo aprovado por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Seguindo a 
Diretora da Atenção Básica Luciana dos Santos Cruz inicia a apresentação do Novo 
Financiamento do SUS - 2020, esclarecendo sobre a 1ª portaria de 2979 de 12 de 
novembro 2019 que explica sobre esse novo modelo de financiamento do SUS, 
destacou a preocupação de todos os municípios devido a esse novo modelo de 
financiamento, explica que o município de Pindamonhangaba não foi caracterizado 
como partes rurais, e sim como urbano mesmo tendo áreas rurais com o menor 
número de munícipes cadastrados, destacando que até março de 2019 o município   
recebia um PABs Fixo de R$ 3.895.800,00 devido a renda per capita do município, e 
também as variáveis que seria R$7.150,00 por Estratégia de Saúde da Família, onde 
temos 21 ESF e mais R$ 2.000,00 para cada unidade que tinha saúde bucal e os 
Agentes Comunitários, sendo que agora mudou-se tudo isso. O novo modelo de 
financiamento é em cima de cadastro, onde o agente comunitário precisar ir à casa do 
morador e preencher todos os dados solicitados, inclusive colocar o CPF. Continuando 
explica que o novo modelo de financiamento é um modelo misto de pagamento que é 
composto pelos seguintes componentes: capacitação ponderada, pagamento por 
desempenho e incentivo para ações estratégicas, resumindo significa que tudo isso 
seria atendimento, sendo necessária todos serem cadastrados. Devido a essa 
situação nos preocupamos em capacitar toda a equipe de Estratégia Saúde da Família 
juntamente com a Atenção Básica Tradicional desde a Recepção, Agentes 
Comunitários, Médicos, Enfermeiros e Odonto para que todos falassem a mesma 
língua. Intervém o Conselheiro Marcelo Augusto dizendo que, quando se fala de 
atenção primária este dinheiro que vem é pra o paciente que vai ser atendido ou não? 
Faz uso da palavra a Diretora da Atenção Básica Luciana dos Santos esclarecendo 
que esse PABs fixo vem mediante a quantidade de munícipes que moram em 
Pindamonhangaba em cima do IBGE de 2016, e pelo valor da per capita, as variáveis 
que são ESF, Saúde Bucal, Agente Comunitário, sendo que isso não vai ter mais. 
Continuando Luciana dos Santos solicita ao pleno e presidentes de bairros, para que 
auxiliem na conscientização dos munícipes para ir à procura de realizar o cadastro, 
pois se senão vai ter perdas, tendo um prazo para todos até 23 de dezembro 2019, só 
que é um prazo muito curto, então saiu em uma reunião dos COSEMS que estivemos 
que foi prorrogado para 23 de abril 2020, mas ainda existem algumas portarias para o 
Ministério lançar. Faz uso da palavra Lilian Bassanello esclarecendo que as unidades 
estão realizando os cadastros, sendo que esses cadastrados vão para Ministério 
depois de um mês e meio, então tem que enviar até o final do mês de fevereiro para 
ter certeza e garantia que as informações irão subir para o Ministério. Intervém a 
Conselheira Meilai Shen perguntando se podemos lutar para melhorar essa situação? 
Esclarece Luciana dos Santos que existem algumas ações, ex: fiz reunião hoje onde 
foram levantados questionamentos e algo que achamos que não daria certo, e 
passado para Secretária de Saúde que em reunião com a DRS e outros secretários da 
região discutem e levam para o COSEMS, onde eles irão fazer algumas ações e 
mudanças, algumas coisas nós já questionamos em relação a perdas as unidades que 
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são cadastradas e que tem menos de 4.000 pacientes na região, onde estamos 
aguardando uma resposta do Ministério. Faz uso da palavra a Conselheira Meilai Shen 
dizendo que essa situação vai contra o Art.196 da Constituição Federal – A saúde e 
direito de todos e dever do estado. Esclarece Lilian Bassanello que não vai ter mais a 
universalidade, sendo que agora vai ter a prioridade do cadastro das crianças menores 
de 5 anos, idosos acima de 65 anos, pessoas que tem a vulnerabilidade que são da 
bolsa família, pensionista e famílias que ganham menos de 2 salários mínimos, não 
vai ter. Intervém Luciana dos Santos dizendo que vai conseguir enxergar o que cada 
unidade está fazendo, conseguindo visualizar dias e horários de visitas, hipertensos, 
diabéticos, etc. sendo visualizados em tempo real e o Ministério após 30 dias. 
Intervém Lilian Bassanello esclarecendo que agora não vai acarretar uma coisa 
positiva, mais a frente se der certo sim, na questão de compras e financiamento, 
vamos saber a quantidade de hipertensos, gestantes, sendo que a medicação que vai 
comprada será em cima desses dados. Retoma a palavra Luciana dos Santos que 
explica sobre a pactuação entre os municípios, e como será a transição entre o 
modelo atual e o novo modelo de financiamento, destacando Capacitação Ponderada, 
Pagamento por Desempenho e Incentivo para ações Estratégicas, onde temos alguns 
modelos: Programa Saúde na Escola que o hoje o município já desenvolve, Programa 
de Saúde na Hora, Equipe de Saúde Bucal, Unidade Odontológica Móvel, Centro de 
Especialidades Odontológicas, Laboratório Regional de Próteses Dentaria, Equipe de 
Consultório de Rua, Unidade Básica de Saúde Fluvial, Equipe de Saúde da Família 
Ribeirinha, Microscopista, Equipe de Atenção Básica Prisional, Custeio para ente 
federativo responsável pela gestão das ações de Atenção Integral à Saúde dos 
Adolescentes em Situação de Privação de Liberdade, Programa de Saúde na Escola, 
Programa de Academia da Saúde, Programa de apoio à informatização da APS, 
Incentivo aos Municípios com residência médica e multiprofissional, Estratégia dos 
Agentes Comunitários de Saúde e outros que venham a ser instituídos após a portaria 
que o Ministro vai lançar provavelmente entre dezembro e janeiro. Faz uso da palavra 
o Conselheiro José Donizete sugerindo criar o cartão municipal, para saber quais são 
as pessoas de Pindamonhangaba. Retoma a palavra Luciana dos Santos 
esclarecendo que uma das coisas que sempre pediu que fosse institucionalizado o 
cartão SIM para Pindamonhangaba, também esclarece que urgência, emergência, 
imunização não podem fechar para nenhum lugar, ficando depois de muita conversa 
de se instituir. Continuando Luciana dos Santos explica que o monitoramento será 
realizado nas 5 Regiões de Pindamonhangaba, destacando Castolira, Araretama e 
Liberdade como regiões populosas, e que poderíamos pensar junto com a Secretaria 
de Saúde a possibilidade do COMUS participar pegando a ficha cadastral, daí iríamos 
para rua e teríamos um pessoal na unidade realizando a digitação, e também solicitar 
ajuda das igrejas para fazer voluntariado no final de semana. Intervém Lilian 
Bassanello esclarecendo que a 1ª Ação da Secretaria de Saúde foi trazer o Rafael 
para capacitar todos os funcionários, para assim termos a qualidade do cadastro, têm 
um grupo das enfermeiras aonde todos os dias vão falando do ESUS e tirando 
dúvidas. Faz uso da palavra a Conselheira Meilai Shen sugerindo que seja divulgado 
nas 5 regiões, fábricas e pelos presidentes de bairros. Continuando Luciana dos 
Santos esclarece que vai ser preciso rediscutir a territorialização do município, pois as 
21 Estratégias de Saúde da Família precisam ter de 4000 a 4500 cadastros, para 
assim compor equipes de acordo com os cadastros. Intervém o Conselheiro Marcelo 
Augusto perguntando qual é o link da Pastoral da Saúde com a Secretaria de Saúde? 
A conselheira Meilai Shen esclarece que a Pastoral da Saúde e Secretaria de Saúde 
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são parceiros, citando o que ocorreu na campanha da vacina da febre amarela, onde 
os munícipes não estavam fazendo adesão à vacina devido aos fakes, então entramos 
em contato com o Pároco, onde ele sensibilizou os fiéis, que foram vacinados, 
contabilizando 536 pessoas, sendo um número maior que nas campanhas que já 
havia sido realizada. Continuando Lilian Bassanello explica sobre os indicadores 
obrigatórios para 2020: gestantes, saúde da mulher, saúde da criança e doenças 
crônicas; em 2021: vai incluir esse de  2020 mais 2021, saúde da mulher, saúde da 
criança, infecção sexualmente transmissíveis, tuberculose e saúde bucal; em 2022 
indicadores globais que são os anteriores, infecção sexualmente transmissíveis, saúde 
mental e doenças crônicas, então a cada ano eles vão cobra algo mais. Faz uso da 
palavra o Conselheiro Jose Donizete destacando o Fique Sabendo como. Retoma a 
palavra Luciana dos Santos esclarecendo que a oferta existe, mas a demanda e 
superior à oferta. Prosseguindo Luciana dos Santos explica que o monitoramento 
deverá ser realizado de 4 em 4 meses, e que isso vai ser fixo, precisamos trabalhar 
em conjunto para até fevereiro 2020 estar tudo cadastrado e subir para o Ministério em 
abril 2020. Esclarece Lilian Bassanello que o dinheiro que o município receber até 
agosto de 2020 vai ser referente em cima do PMAQ, PABs Fixo e da variável ainda, 
conforme os cadastros que realizamos até abril de 2020, onde ficou responsável de 
passar por e-mail para o COMUS a portaria para quem quiser ler e tirar dúvidas, se 
colocando à disposição. Seguindo explicou sobre simulação de dados da proposta de 
novo financiamento onde estamos no impacto 1, tendo meta de cadastro de 84.000 e 
parâmetros de pessoas por estratégias ESF 4000, sendo que precisamos atingir 21 
ESF e 2 UBS, também apresentou e explicou sobre a ficha do ESUS item por item. 
Nada mais havendo para ser tratado, às 21h00 o Presidente dá por encerrada a 
reunião, e eu Meilai Jesus Shen lavro essa Ata. 

 

SEGMENTO DADOS PESSOAIS ASSINATURA 
USUÁRIO - Titular Salvador Batista dos Santos  

1º Suplente José Donizeti Azevedo  
2º Suplente William Paulo da Silva  

USUÁRIO - Titular Lauro de Oliveira Nascimento  
1º Suplente Eduardo Kogempa da Costa  
2º Suplente Ana Maria Merenciano de Carvalho  

USUÁRIO - Titular Rogério Ramos  
1º Suplente Marcos Gonçalves e Silva  
2º Suplente Benedito José Miranda da Silva  

USUÁRIO - Titular André de Farias Florêncio  
1° Suplente Maria José Azevedo dos Santos  
2° Suplente Fábio Bardella  

USUÁRIO - Titular Luis Rosas Júnior  
2° Suplente Dorival Marques  

USUÁRIO - Titular Leila Mara da Silva  
1° Suplente Miguel Jacob  

USUÁRIO - Titular Pedro Flávio Papi de Lima  
1° Suplente Benedito Sérgio Irineu  

USUÁRIO - Titular Marcelo Augusto Rodrigues Costa  
1° Suplente Sonia Maria Morais  
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TRAB. Titular Cinthia Marcondes M. Muniz  
1° Suplente Mario Lúcio Grossi Maurício  
2° Suplente Carmem Lúcia Rodrigues Conti  

TRAB. Titular André Luiz Correa Veronez  
1° Suplente Solange Inês Valério  
2° Suplente Hedilene Dias Moreira Correard  

TRAB. Titular Meilai Jesus Shen  
1° Suplente Nely Moreira Diogo  
2° Suplente Yris Cristiane C. Pires  

TRAB. Titular Eliana de Fátima da Cruz Moreira  
PREST. Titular Luciano Rodrigues Nascimento  

1° Suplente Wendy Francine da Silva  
PREST. Titular Eurico Aguiar e Silva  

1° Suplente Luciana Aparecida Beraldo  
2° Suplente Roberta Faria de Abreu  

GESTOR - Titular Valéria dos Santos  
1° Suplente Mariana Prado Freire  
2° Suplente Luciana dos Santos Cruz  

GESTOR - Titular Rogéria de Fátima Nasc. Braga  
1° Suplente José Carlos dos Santos Pinto  
2° Suplente Gislaine Cristina da Silva Costa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


