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Ata nº 061/2020 da Trigésima Terceira Reunião Extraordinária dia 15/10/2020 - 
COMUS 

Data: 15/10/2020 Horário: 18:00 HORAS 

Local: Reunião por Vídeo Conferência - ZOOM  

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: Rogéria de Fátima do Nasc. Braga, Salvador Batista dos 
Santos, André de Farias Florêncio, Leila Mara da Silva, Meilai Jesus 
Shen, Eliana de Fátima da Cruz Moreira, Wendy Francine da Silva 
representando Luciano Rodrigues Nascimento, Patrícia de Lourdes 
Corrêa Vieira representando Eurico Aguiar e Silva e Mariana Prado Freire 
representando Valéria dos Santos. Suplentes: Luciana dos Santos Cruz.  

Faltas 
Justificadas: 

Eduardo Kogempa da Costa 

Visitantes: Lilian Bassanello 

Pauta: 

1ª Pauta: Apresentação e Deliberação da Programação Anual de Saúde 
– PAS 2020. 
 
 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, realizou-se a Trigésima Quarta 
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde por Vídeo Conferência – 
ZOOM. A Conselheira Rogéria de Fátima do Nascimento Braga chama os Conselheiros 
através do link para a reunião, seguindo cumprimenta a todos, e assim deu início a 
reunião. Seguindo a Primeira Secretária Leila Mara faz a chamada, verificando que o 
quórum foi alcançado com 09 titulares presentes. A Conselheira Mariana Prado inicia a 
apresentação destacando que essa Programação Anual de Saúde - PAS 2020 tem uma 
exigência dessa programação e apresentação, essa programação diz respeito ao Plano 
Municipal de Saúde que foi aprovado em 2018, o Plano Municipal tem as diretrizes e as 
metas para cada um dos objetivos, aonde vem sendo pactuado e cumprido desde 2018, 
sendo este o penúltimo ano de metas anuais do Plano Municipal de Saúde, justificando 
que acabou demorando em apresentar por que existia um formato anterior, mas como 
o COMUS suspendeu as reuniões até conseguir voltar, e o DIGISUS exigiu que fossem 
colocadas essas metas dentro do sistema, ocorrendo alguns percalços, onde a Sr.ª 
Lilian Bassanello conseguiu resolver, assim conseguimos apresentar e analisar 
referente este ano. Continuando Diretriz Nº 1 – Qualificação e Fortalecimento da 
Atenção Básica, onde têm as metas, o indicador de monitoramento da meta, a meta do 
plano de 4 anos, o que tem previsto para 2020 e para atualiza o quando da meta que 
foi cumprida, solicitando aos presentes qual seria a forma da apresentação. A 
Presidente Rogéria de Fátima esclareceu sobre a importância de ler rápido. Intervém a 
Sr.ª Lilian Bassanello sugerindo ler a descrição da meta e a meta prevista para esse 
ano, a porcentagem. Continuando a Conselheira Mariana Prado apresenta sobre: 
Ampliar o percentual de cobertura da população na Atenção Básica a meta para esse 
ano é chegar até 70% sendo que está em andamento, Ampliação no número de 
unidades de Atenção Básica meta prevista para 2020 é 1, já foi cumprida que é o Vila 
Rica, Implantação da equipe de reserva técnica para cobertura de férias, licenças 
médicas e afastamento permitindo que as unidades mantenham o atendimento sem 
interrupções meta prevista para 2020 é 1 está concluída, Implantação do Atendimento 
Itinerante através do ônibus da saúde com objetivo de atingir a população mais 
vulnerável em questão de acesso e os moradores da zona rural, como já havíamos 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

realizado no ano anterior não sobrou uma meta para esse ano está concluída, mas 
continuamos fazendo, Reformar as Unidades de Atenção Básica visando adequação de 
espaço físico meta prevista para 2020 eram 4,tendo 10 unidades reformadas. Objetivo 
1.3 é Discutir e Revisar os processos de trabalho em todos os pontos que permeiam a 
Atenção Básica, revistos os processos de trabalho de acesso ao serviço de atenção 
básica, revisados os protocolos assistências a meta para 2020 é 10% do todo, em 
andamento, Aprimoramento da relação entre a Atenção Básica e Atenção Especializada 
definindo fluxos e protocolos de encaminhamentos, também é 10%, sendo 3 protocolos 
revisados dos 4, Organização do Serviço com base nas Linhas de Cuidado prioritárias 
implantadas no Município meta para 2020 é 15%, sendo uma ação que está em 
andamento com 2 linhas de cuidados implantados. Objetivo Nº 1.4 Fortalecer o 
Acolhimento na Atenção Básica a meta realizar revisão dos horários de atendimento 
nas Unidades Básicas visando adequação a comunidade local  não foi previsto para 
2020, mas já havia sido realizado em anos anteriores, Propiciar conforto e segurança 
aos munícipes em momentos de agendamento e espera de consultas e demais 
procedimentos, então a adequação das Unidades permitindo essa meta de 10% esse 
ano, Capacitar e Treinar as Equipes Multiprofissionais com base na Política Nacional de 
Humanização (PNH) a fim de melhorar o acolhimento a meta é 25%, está em andamento 
que é treinar 100% das equipes. Objetivo Nº 1.5 Fortalecimento de ações educativas a 
população, atingir jovens, crianças, adultos, isso tem a ver com a realização de eventos 
do Agita São Paulo que foi cancelado em virtude da pandemia, onde tínhamos a 
realização de 4 eventos ao logo do anos, a previsão para esse ano era 1, mas não 
podemos realizar por conta da pandemia, a mesma coisa acontece em relação à saúde 
da escola, já iniciou um programa da saúde na escola em anos anteriores, mas 
praticamente esse ano nenhuma ação pode ser desenvolvida. Diretriz 2 – 
Aprimoramento e Descentralização da Atenção Especializada, Objetivo 1 – Promover a 
Aproximação da Atenção Especializada com os demais pontos da rede, as metas 
Instituir 3 Grupos Técnicos, sendo a meta para esse ano que é instituir 1 Grupo Técnico 
que já foi instituído, Revisão de 3 protocolos de especialidades a meta para esse ano é 
um protocolo que já foi concluído, Diminuir a incidência de devolução de guias de APAC 
a meta 15% para esse ano, ainda está em andamento, ainda temos dificuldade com 
esse item. Objetivo 2.2 – Promover a Descentralização das Ações e Serviços da 
Atenção Especializada, Descentralizar no mínimo 60% das agendas de consultas e 
exames, nesse ponto temos livre demanda de ortopedia, urologia, vascular, hemato, 
neuro pediatra, endócrino infantil, otorrino, pneumo infantil e procto, onde tivemos um 
prejuízo em relação à pandemia, por conta de dividir a agente em presencial e tele 
medicina, não conseguimos deixar essa responsabilidade para as unidades agendarem, 
a outra meta Promover descentralização de no mínimo 3 especialidades, previsão esse 
ano era 100% onde tivemos problemas por conta da pandemia, informatizar 100% dos 
processos de regulação basicamente a única coisa que falta na regulação são os 
agendamentos da fisioterapia e fonoaudiologia, os demais todos estão inseridos temos 
uma meta de 75% para esse ano, a Rogéria está trabalhando nisso com sua equipe 
acredito que consiga concluir esse ano, Manutenção e Fortalecimento da Estratégia do 
Matriciamento da Saúde Mental a meta é de 70% está em andamento, Implantar através 
de parcerias e apoio comunitário, oficina ortopédica para consertos e reformas de 
cadeiras de rodas, não conseguimos avançar com essa meta por conta da política do 
ministério que definiu que Taubaté é a cidade de referência ortopédica, que temos feito 
para conseguir colocar essa meta em andamento e a aquisição de cadeiras, órteses e 
próteses, por não ter a autorização do ministério para essa implantação, Realizar 
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parceria com outras secretarias e instituições, bem com instituições de ensino para 
contribuir na intersetorialidade, tínhamos um fortalecimento maior das ações, mas com 
a pandemia tudo ficou paralisado, estamos retomando principalmente na área de saúde 
mental, Promover capacitação para cuidadores de idosos, fornecendo noções de 
cuidado, ano passado foi fornecido curso tem uma meta de 1, onde estamos tentando 
viabilizar, mas não tenho certeza se vai ser possível, Implantar porta de entrada para 
Gestante e Recém Nascido, já foi implantado, sendo que não está correto não está em 
andamento, já foi concluído, Pactuar, divulgar e aprimorar o perfil assistencial de cada 
serviço de atendimento à criança e ao adolescente do município, bem como definir o 
fluxo e as responsabilidades de cada um deles, aqui a rede de proteção da criança e 
adolescente foi retomada esse ano muito mais organizada com fluxos mais definidos e 
mesmo com a pandemia não foi paralisado, está em andamento, acredito que consiga 
avançar nessa meta para esse ano. Diretriz 3 - Implantação e Integração dos Serviços 
de Urgência / Emergência, Objetivo 3.1- Implantação e Integração dos Serviços de 
Urgência/Emergência e Hospitalares, metas realizar encontros quadrimestrais (no 
mínimo) com confecção de ata, nós já tínhamos realizado a meta é 0 para esse ano, por 
que já tinha uma previsão de anos anteriores, Definição de protocolos assistências e 
perfil assistencial de cada um dos serviços nesse sentido com a pandemia foi fortalecido, 
precisamos estruturar bem e trabalhar muito com essas unidades, Implantar a UPA 
Moreira César, que já estava implantada e Araretama que a meta prevista para 2020 
está concluída, Reunião da comissão de acompanhamento do Convênio mínimo 
quadrimestral, tínhamos a previsão de 3 reuniões este ano, onde realizamos 2, 
esperamos até o final do ano finalizar a última. Objetivo 4.1 – Controlar o Risco Sanitário 
nos Serviços de Saúde, controlar os serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de 
colo de útero e de mama, um serviço 100% controlado, Controlar as instituições 
geriátricas, também é um serviço também 100% controlado, Controlar as instituições de 
assistência odontológica, destacando que teve um prejuízo por conta da pandemia que 
foram emitidas 22 licenças, Controlar Hospitais, Maternidade, Centros de parto Normal, 
Berçários, Banco de leite materno, UTI adulto e Neonatal, destacando que tudo foi 
realizado as inspeções da vigilância foram feitas, no serviço de hemoterapia também e 
no serviço de terapia renal substitutiva também. Na parte de controlar o risco sanitário 
dos produtos de interesse a saúde, controlar produtos alimentícios foram realizadas este 
ano 50% das fiscalizações de rotina, o esperado era 100%, mas não foi possível devido 
os agentes terem assumido a fiscalização sanitária no cumprimento do decreto de 
quarentena, Controle de produtos de saúde sanitário/correlatos sob controle sanitário é 
100% está sendo feito, mas não sei se vamos conseguir atingir o 100% este ano, 
Controle do Programa Estadual de Vigilância do Trabalhador Exposto ao Benzeno esse 
programa é realizado em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, não foi 
realizado em 2020 por conta da pandemia, Controle do Programa Estadual de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador Exposto ao Benzeno - VISAT Amianto, também não foram 
realizados por motivo de depender da Secretaria de Estadual ficando prejudica por conta 
da pandemia, Controle dos locais com maior ocorrência de agravos relacionados ao 
trabalho sob controle sanitário, todos os acidentes de trabalho são notificados e 
monitorados, Controle do Programa Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador 
Exposto ao Agrotóxico também depende da Secretaria Estadual, e por conta da 
pandemia não foi realizado, Objetivo 4.4 - Controlar o Risco Sanitário dos eventos 
Toxicológicos, Programar Programa Estadual de Toxicovigilância está em andamento à 
implantação com certeza teve prejuízo esse ano, vai ser retomado e temos até o ano 
que vem pra realizar, Implementar o Programa do PROÀGUA está 100% funcionando, 
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Atendimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde também 100% 
realizado, Controlar as áreas contaminadas e emergências ambientais tínhamos uma 
meta de 50%, mas está 100% realizada, Objetivo 4.6- Capacitar para Controlar o Risco 
Sanitário, Capacitação dos profissionais das ESFs em conteúdo básicos de vigilância 
sanitária a meta pra esse ano é 1 está em andamento um evento realizado, Financiar 
cursos de atualização e trabalhos aprovados em eventos técnicos científicos a meta pra 
esse ano é 30%, já tinha sido realizado em anos anteriores, mas este ano ficou 
prejudicado, Ter técnicos de vigilância sanitária incluídos nas políticas de qualificação 
de profissionais em pós graduação tem uma meta de 100% de qualificar os profissionais 
está em andamento, Objetivo 4.7 – Fortalecer a gestão do sistema estadual de vigilância 
sanitária, Buscar nova metodologia para o processo de trabalho em vigilância sanitária 
está em andamento com uma meta de 100%, Divulgar a produção de conhecimentos 
gerada nas diversas áreas de Vigilância Sanitária, a vigilância sanitária teve muito 
destaque esse ano, onde compreendemos que essa meta está em andamento, 
Implantar Sistema de Informação Estadual Vigilância a mesma coisa, Implantar Plano 
de Ação de Vigilância Sanitária, Realizar fóruns de discussão de vigilância sanitária com 
os Colegiados Gestores Regionais, isso foi realizado em ano anterior por isso 
colocamos 100% por que na verdade está concluída e não em andamento, Objetivo 5.1- 
Qualificar a Dispensação de Medicamentos, Capacitar os funcionários que atuam na 
Assistência Farmacêutica para melhoria da dispensação de medicamentos, Promover 
campanhas educativas sobre o uso racional de medicamentos, Implantar Farmácia no 
distrito de Moreira César meta concluída, Implantar dispensação 24 horas nos serviços 
de Urgência e Emergência municipal concluída, Objetivo 5.3 – Fortalecer o Controle 
Social no Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, Incluir conteúdos sobre vigilância 
sanitária nos eventos para formação e capacitação dos Conselheiros Municipais essa 
meta estava em andamento e foi prejudicada pela pandemia, todas as atividades e 
eventos foram prejudicados, Apresentação de Informativo ao COMUS, Organização de 
evento abordando aspectos de vigilância sanitária também ficou prejudicado. Objetivo 
6.1 – Identificar Necessidade de Treinamentos e Capacitação nos Profissionais de toda 
Equipe, Identificar as necessidades e capacitação através de queixas provenientes da 
ouvidoria, bem como da implantação de novos fluxos, rotinas e protocolos a meta era 
100% realização de todos os eventos propostos, foram realizados e ainda continua pro 
ano que vem essa meta, Realizar atividades de alinhamento técnico com 50% dos 
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, o alinhamento técnico a meta prevista 
era 50% e está em andamento, na verdade esse item nós avançamos muito, por que 
com a possibilidade de fazer os treinamentos pelo ZOOM, nós nunca fizemos tantos 
treinamentos como temos feito agora, não só em relação ao COVID, mas aproveitamos 
para discutir outras coisas, Realizar treinamentos para 4 grupos de profissionais, no 
mínimo, está escrito em andamento, mas eu entendo que está concluído, Objetivo 6.2 
– Implementar políticas de RH, Confecção de crachá já foi feito uma parte, EPI também 
já foram distribuídos para os profissionais e ainda falta o Uniforme, Acolhimento pela 
administração e orientação de rotinas através de manual específico, nós já havíamos 
feito uma parte, sendo que a meta ainda está em andamento. Intervém a Presidente 
Rogéria de Fátima informando que faltam 4 minutos para acabar o tempo, e a 
Conselheira Leila Mara vai abrir outra sala em seu nome e vai enviar rápido o link para 
pode deliberar. Continuando a Conselheira Mariana Prado Apresenta Diretriz 7 – 
Fortalecimento do controle social, Objetivo 7.1 – Fortalecer a participação da 
comunidade, implantação de 2 Conselhos Gestores, ainda não foi concluída, 
Participação em no mínimo um evento por ano que discuta a garantia dos direitos 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

constitucionais, isso aconteceu ano passado mas esse ano não foi possível por conta 
da pandemia, Promover campanha e ações de divulgação, incentivo e conhecimento do 
Conselho Gestor esse ano não foi realizado por que o Conselho não encaminhou até 
por conta da pandemia, Compartilhamento de responsabilidades com os usuários, 
Confeccionar cartilha da saúde, a cartilha está em andamento, e esse ano estamos com 
dificuldade de produzir material de divulgação, Divulgar em audiência pública, 
quadrimestralmente o número de absenteísmo para exames e consultas especializadas, 
está concluída, temos feito, Implantar sistema de gestão integrado nas unidades da 
secretaria municipal de saúde, avançamos muito no cadastro do ESUS isso dá uma 
visão grande do sistema para nós, Monitorar 20 indicadores, fornecidos pelo Conjunto 
Mínimo de Dados, está em andamento conjunto mínimo de dados o ministério teve 
problemas na consolidação dos dados, então estão suspensos a questão do Conjunto 
Mínimo de Dados, estamos aguardando o ministério liberar para estar trabalhando neles 
e Construir 10 centros de custos para as unidades da Secretaria de Saúde, permitindo 
o monitoramento e melhora no planejamento das ações a meta nesse ano são 10%, 
mas ainda não concluímos. Seguindo Mariana Prado informa que de sua parte da 
apresentação era isso, lembrando que não se coloca meta novas para esse ano, 
trabalha-se com metas do plano que foi aprovado em 2017 para dar continuidade as 
ações propostas. Intervém a Presidente Rogéria de Fátima informando para todos 
saírem dessa sala e entrar na outra. A Presidente Rogéria de Fátima informa para a 
Conselheira Mariana Prado que a Conselheira Meilai Shen solicita esclarecimento e 
depois do esclarecimento vai para deliberação. A Conselheira Meilai Shen solicita 
esclarecimento da seguinte pergunta: Se as ações promovidas e executadas no 
enfretamento do COVID poderiam ser incorporadas no PAS. A Conselheira Mariana 
Prado esclarece que não, por que as ações do COVID não foram planejadas, são ações 
emergenciais, a Sr.ª Lilian Bassanello passou sobre esse questionamento, onde nós 
conversamos na Secretaria mais assim, não tem como prever, na verdade o plano 
poderia ser apresentado até começo do ano, então não teria como a gente ter essa 
previsão. Retoma a palavra a Presidente Rogéria de Fátima que diz então todos estão 
esclarecidos, já foi realizada a apresentação do PAS 2020, vamos para a deliberação, 
aprova, reprova ou se abstém. Ficando aprovada unanimidade (8 votos favoráveis) o 
PAS 2020. A Presidente Rogéria de Fátima informa que na segunda-feira dia 19 de 
outubro de 2020 vai ter as vistas de notas às 14:00hs na Sala do COMUS. Informando 
também que já está em andamento o Regimento, e que a Dr.ª Carolina está acertando-
o, e vamos tentar na reunião ordinária está colocando para deliberação. Intervém a 
Conselheira Mariana Prado colocando sua preocupação sobre a questão do Regimento, 
onde vejo elas mexendo nisso, sendo muito complexo, sugerindo disponibilizar uma 
reunião prévia e mandar o Regimento pra todos leem, as pessoas colocarem as 
sugestões, de repente fazer uma reunião prévia para tirar dúvidas, verificar se tem 
coisas que queiram acrescentar. Retoma a palavra a Presidente Rogéria de Fátima 
esclarecendo que já foram marcadas 2 reuniões pra esse Regimento, e enviado o 
mesmo para os Conselheiros avaliar, e sugere que o que poderia estar fazendo, para a 
próxima reunião, é estar enviando para todos os Conselheiros o Regimento novamente. 
A próxima reunião será presencial na prefeitura, tem espaço, não tem muitos 
Conselheiros, podendo seguir o protocolo sanitário, mantendo o distanciamento. A 
Conselheira Mariana Prado oferece ajuda caso precisem sobre a questão do 
Regimento. A Presidente Rogéria de Fátima esclarece que já teve umas reuniões com 
a Sr.ª Eliana Woff, e ela precisou sair para assumir a vigilância e agora a Dr.ª Carolina 
está assumindo essa questão, mas não tem muito conhecimento sobre Conselhos. 
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Continuando informa que na próxima reunião foi solicitada uma pauta pela Elaine do 
DLC e será colocado junto o Regimento, e os destaques que forem feitos, e marca no 
mês de novembro uma reunião extraordinária para fechar. Destaca também a questão 
da eleição que já deveria estar sendo montada a Comissão, mas precisamos do 
Regimento para verificar o que pode ser feito. Nada mais havendo para ser tratado às 
18:50hs, deu-se por encerrada esta reunião, que será lavrada pela Secretária Leila Mara 
da Silva.  
 

SEGMENTO DADOS PESSOAIS ASSINATURA 
USUÁRIO - Titular Salvador Batista dos Santos  

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

USUÁRIO - Titular Eduardo Kogempa da Costa  
1º Suplente Ana Maria Merenciano de Carvalho  

USUÁRIO - Titular Marcos Gonçalves e Silva  
1º 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 Dorival Marques  
USUÁRIO - Titular Leila Mara da Silva  
USUÁRIO - Titular Pedro Flávio Papi de Lima  

1° Suplente Benedito Sérgio Irineu  
USUÁRIO - Titular Sonia Maria Morais  

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 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 Patrícia de Lourdes Corrêa Vieira  
2° Suplente Vanelle Priscilla de Camilo  

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  
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