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Ata nº 042/2019 da Décima Nona Reunião Ordinária dia 24/09/2019 - COMUS 

Data: 24/09/2019 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, Leila Mara da Silva, Pedro Flávio Papi de Lima, Marcelo Augusto 
Rodrigues Costa, André Luiz Correa Veronez, Meilai Jesus Shen, Wendy 
Francine da Silva representando Luciano Rodrigues Nascimento, Roberta 
Abreu de Faria representando Eurico Aguiar e Silva, Valéria dos Santos e 
Rogéria de Fátima do Nascimento Braga. SUPLENTES: José Donizeti 
Azevedo, Luciana dos Santos Cruz, José Carlos dos Santos Pinto e Gislaine 
Cristina da Silva Costa. 

Faltas 
Justificadas: 

André de Farias Florêncio, Luis Rosas Júnior e Eliana de Fátima da Cruz 
Moreira. 

Visitantes: 
Lucas Ferreira – Câmara de Vereadores, Lilian Bassanello – SES, 
Patrícia de L. C Vieira - PSM 

Pauta: 

1ª Pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 27 de 
agosto de 2019. 
 
2ª Pauta: Apresentação das Ações de Prevenção ao Suicídio no município de 
Pindamonhangaba. 
 
3ª Pauta: Deliberação para mudança de local das reuniões do COMUS. 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 Décima Nona 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. Intervêm alguns 
Conselheiros (Marcelo Augusto, José Donizeti, Valéria dos Santos, Meilai Shen e 
Rogéria Braga) que questionam sobre ausência de Titulares e Suplentes nas reuniões, 
e que seria importante já que se está revendo o Regimento, colocar que Titulares e 
Suplentes precisam participar das reuniões para assim ter entendimento do que foi 
apresentado e poder deliberar. Retoma a palavra o Presidente do COMUS Rogério 
Ramos que solicita um pedido ao pleno sobre colocar os informes antes das pautas, 
valendo esse novo formato para as próximas reuniões, esclarecendo que os informes 
no final da reunião acabam ficando com poucas pessoas, e que o informe é apenas 
para informar, não tendo direito a resposta. Onde dá um exemplo, na reunião passada 
veio ao COMUS um Munícipe que deu uma informação, após sermos informados 
fomos ao local averiguar e o relatório está pronto. Na sequência segue para a votação 
sobre os informes ser no início da reunião, sendo aprovado 9 votos favoráveis e 1 
abstenção, com declaração de voto do Conselheira Rogéria Braga dizendo que seja 
respeitado o que diz o Regimento sobre o tempo estabelecido de 3 minutos. Seguindo 
passa-se para o 1°– Informe: O Conselheiro Marcelo Augusto trouxe um convite do Dr. 
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Juliel Modesto de Araújo-Psicólogo, para todos os Conselheiros para lançamento da 
Campanha em Memória das Vítimas de Trânsito (CMVT), que será realizado dia 25 de 
setembro de 2019 das 18:30hs às 21:00hs para cerca de 40 pessoas no Senac.                 
2°– Informe: O Conselheiro André Veronez informa que em Ata da Reunião Ordinária 
dia 21 de maio de 2018, solicitou consulta junto ao Jurídico da Prefeitura no sentido de 
resguardar as questões trabalhistas dos funcionários do Pronto Socorro através de 
retenção de pagamentos futuros da ABBC, no entanto não houve retorno. E segue 
refazendo o pedido voltado para a OS ACENI que atualmente detém o contrato do 
Pronto Socorro Municipal. 3°– Informe: O Conselheiro José Donizeti informa que 
esteve no dia anterior no Pronto Socorro Municipal para levar sua esposa que estava 
necessitando de atendimento, e averiguou que a forma que está sendo gestado o 
Pronto Socorro precisa ser melhorado, o fluxo no atendimento atualmente está 
passando de 3:20 horas. Intervém a Conselheira Valéria dos Santos esclarecendo que 
neste dia houve um acidente, e devido essa situação os médicos irão atender aquele 
que corre o risco de vida, orienta sobre o Protocolo de Manchester que define a 
classificação de risco priorizando o atendimento. Retoma a palavra o Conselheiro José 
Donizeti informando sobre a situação que está ocorrendo na Santa Casa, onde há 
pacientes que estão aguardando 6 a 8 dias para avaliação de especialistas, isso e 
grave pois o paciente ocupa o leito, fica tomando chá com bolacha, fora o sofrimento, 
onde são casos que é possível resolver e ter um diagnóstico para assim tomar um 
medicamento é ir para casa, destacando as seguintes especialidades: vascular, 
neurologista e cardiologista. E o caso de sua irmã que está há 8 dias esperando a 
ressonância. Intervêm O Presidente Rogério Ramos esclarecendo que não devemos 
debater, somente ouvir. 4°– Informe: A Secretária Meilai Shen faz a leitura do Relatório 
de Vistoria da Fisioterapia em Moreira César: mediante a visita técnica realizada no 
dia 24 de setembro de 2019 ás 15:00hs no prédio da Fisioterapia de Moreira César 
pelo Presidente do COMUS Rogério Ramos e Conselheiro Marcelo Augusto, conforme 
denúncia do munícipe Francisco Paulo de Carvalho na reunião ordinária do COMUS 
dia 27 de agosto de 2019, sendo constatado que o prédio precisa de reparos (pintura, 
troca de portas), e a esteira precisa ser trocada, realmente falta funcionários, o prédio 
tem fisioterapeuta das 07h ás 11h, após esse horário, o prédio fica aberto, mas não 
tem funcionários para acompanhar os pacientes, atendendo por dia de 30 a 40 
pacientes, precisa melhorar a ventilação do ambiente, e os banheiros precisam ter 
acessibilidade (barras). Diante da denúncia, se confirma os casos citados na última 
reunião, sendo feito esse relatório que será enviado para a Secretaria de Saúde, 
cobrando as melhorias para a população. Sobre a sugestão de ser realizado o mesmo 
sistema de senha para dispensação de medicamento de alto custo na Farmácia 
Municipal, informo que já está em funcionamento. 5°– Informe: A secretária Meilai 
Shen informa que o COMUS recebeu um comunicado por e-mail no dia 19 de 
setembro de 2019 da Secretaria de Saúde, solicitando o reagendamento da pauta da 
reunião programada do dia 24 de setembro de 2019, para Apresentação o 2° RDQA 
(maio a agosto) - Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, pois não obtivemos 
todos os dados necessários para encaminhar o e-mail em tempo hábil. Contanto com 
a compreensão de todos, solicitamos uma pauta da reunião seja marcada para o dia 
01 de outubro de 2019, quando poderá ser realizada à apresentação. 6°- Informe: O 
Presidente Rogério Ramos informou que ocorreu uma situação muito grave referente a 
questão da saída de documentação do Conselho sem um pedido oficial, onde ficou 
surpreso quando o Vereador Roderley Myotto fez a leitura do documento na sessão de 
Câmara, devido essa situação a Mesa Diretora precisou tomar uma atitude sobre essa 
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situação, onde foi recolhido as chaves da sala do Conselho, ficando responsável da 
nova chave as secretárias do COMUS Meilai Shen e Leila Mara onde estará aberto 
nos seguintes dias e horários: Segunda-feira das 09h às 12h,Terça-feira das 14h às 
17h,Quarta-feira das 09h às 12h e Quinta-feiradas14h às 17h. 7º- Informe: A 
Secretária Meilai Shen informa que já está sendo feito o estudo do Regimento, sendo 
enviado por e-mail para a Comissão o Regimento com as atualizações e a Ata da 
primeira reunião, onde havia sido combinado que iriam se reunir na próxima sexta-
feira ás 14:30hs para dar continuidade na atualização Regimento, como irá estar no 
Conselho somente nas terça-feira, ficou decidido mudar para terça-feira as reuniões. 
Na sequência o Presidente Rogério Ramos segue para a votação da Ata da Reunião 
Ordinária do dia 27 de agosto de 2019, sendo aprovada por 7 votos favoráveis e 2 
abstenções. Passa-se para a 2ª Pauta: Apresentação das Ações de Prevenção ao 
Suicídio no Município de Pindamonhangaba, onde a Secretária Valéria dos Santos 
falou sobre as ações realizadas pela Secretaria no mês de setembro e o Sr. José 
Carlos falou das ações fixas que são feitas ao longo do ano. Relata Valéria dos 
Santos, que foram realizadas algumas ações pela Secretaria de Saúde como diversas 
palestras e abordagens, destacando a mobilização com os jovens na Escola Ismênia 
feito pelos psicólogos do CAPS sobre o tema filhos e depressão na adolescência, 
mobilização na Praça Monsenhor Marcondes no dia 5 de setembro 2019 abordando a 
população para a prevenção e cuidados com pessoas suicidas, feita pelos 
profissionais do CVV (Centro de Valorização da Vida) e do CAPS AD, encontro de 
entidades religiosas de Pindamonhangaba no auditório do Senai no dia 10 de 
setembro 2019 apresentando a visão de todas as entidades presentes perante ao 
suicídio provido junto com os atores CAPS, onde esteve  7 representantes religiosos: 
Umbanda, Candomblé, Católicos, Espíritas, Evangélicos enfim, para discutir o que as 
religiões fazem em relação a isso, abordagens com palestras motivacionais em várias 
Unidades de Saúde da Atenção Básica dentre elas: Azeredo, Santa Cecília, Bairro das 
Acácias, Feital, Jardim Regina, Jardim Imperial, com mais 3 unidades agendadas 
Castolira, Bela Vista e Araretama, encerrando as atividades no dia 27 de setembro 
2019 ás 19:00hs na Vila dos Afetos. Parabeniza a equipe do José Carlos pelo trabalho 
realizado e destaca isso que é saúde. Informa que está estudando fazer uma roda de 
conversa com os jovens das Escolas Estaduais devido a idade, sendo este assunto 
muito sério, com tendência a crescer, por causa dos adolescentes estarem perdendo a 
identidade, sendo um tema que está preocupando muito a Secretaria de Saúde. 
Passa-se a palavra para o Diretor Sr. José Carlos que inicia informando que no ano de 
2018 tiveram 9 casos tratados como suicídio e 119 tratados como tentativa, sabe-se 
sabe que nos dois casos existe uma subnotificação, sendo que a tentativa de suicídio 
nem 10% chega ao Pronto Socorro. Refere que segundo estudo sobre a tentativa ao 
suicídio, somente chega ao Pronto Socorro aquele caso que teve dolo físico, exemplo: 
intoxicação, enforcamento, etc. Continuando informa que neste ano de 2019 teve 2 
casos registrados como suicídio e 90 tentativas de suicídio. Intervém Valéria dos 
Santos esclarecendo que o número de casos de tentativas de suicídio é maior, mas 
somente os notificados são registrados, devido o assunto ser muito dolorido para a 
família lidar com isso, não falam sobre o assunto. Retoma a palavra o Diretor Sr. José 
Carlos informando sobre uma das ações que está desenvolvendo é a aproximação 
com o Pronto Socorro para a detecção das tentativas e casos de óbitos que tiveram a 
origem na tentativa de suicídio. Passa-se a palavra para a Conselheira Roberta Abreu, 
esclarecendo que quando ocorre uma tentativa de suicídio faz-se a notificação, e 
posteriormente solicita a avaliação do CAPS se o paciente for ter uma provável alta, só 
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não se solicita junto ao CROSS a internação. Retoma a palavra Sr. José Carlos 
dizendo que, com relação à prevenção tem 2 projetos sendo o 1º Capacitação da 
Rede na Prevenção, onde já vem ao longo de 10 anos trabalhando com os médicos da 
Atenção Básica toda última quinta-feira do mês, tem uma reunião da saúde mental, 
com enfoque de Matriciamento, e com as enfermeiras toda quarta-feira do mês, a 
questão da prevenção. Informa também que o motivo principal dos suicídios é por 
causa da depressão, tem crianças de 7 anos e 9 anos que já tentaram suicídio e os 
grupos de maior risco de suicídio são os adolescentes (11 a 17 anos) e idosos acima 
de 65 anos de idade. Intervém o Conselheiro José Donizeti perguntando qual à 
aproximação da administração nesse sentido de tratamento com relação ao Grupo de 
Amor-Exigente que faz um trabalho importante. Retoma a palavra Sr. José Carlos 
esclarecendo que tem uma parceria intensa com o Amor-Exigente, que tem como foco 
a questão da dependência química, que é um fator desencadeante do processo, e 
também temos uma proximidade com a Coalizão, pois são tentativas para diminuir o 
risco; destacando que estão passando para os trabalhadores da saúde mental a 
capacitação do suicídio, mas que precisa de um aprimoramento, onde desde o início 
do ano através da verba de uma emenda parlamentar estamos atrás da contratação 
de uma supervisão clinica voltada para a questão do suicídio. Faz uso da palavra a 
Conselheira Meilai Shen explicando sobre a proposta do Amor-Exigente que trabalha a 
prevenção, a família e o adicto (dependente químico), que trabalha a parte 
comportamental do indivíduo, através dos 12 princípios básicos e 12 princípios éticos, 
sendo que a cada mês trabalha um princípio, 1ª Semana: eu, 2ª Semana: outro, 3ª 
Semana: sociedade e 4ª Semana: espiritualidade, colocando-se o princípio na prática 
para assim mudar o comportamento. Relata que após retornar do Congresso de Amor-
Exigente todas as informações foram repassadas a equipe de ESF Cidade Nova e que 
o médico DR. Wanderley encaminha pacientes ao Grupo de Amor-Exigente. Intervém 
a Conselheira Luciana dos Santos, orientando que o Sr. Fernando do Amor-Exigente 
esteve na Secretaria de Saúde e que foi acordado com ele início de um trabalho nas 
unidades de saúde uma vez por mês com a população. Intervém o Conselheiro 
Marcelo Augusto, relatando o caso de uma moça que teve um surdo psicótico, 
colocando fogo na casa, foi levada ao Pronto Socorro, onde foi medicada, ficando um 
período no Pronto Socorro e depois foi liberada pra casa. Gostaria de saber quanto 
tempo após a liberação esse paciente vai ser acompanho pelo CAPS? O Sr. José 
Carlos esclarece que o início do acompanhamento é imediato, passando pela equipe 
psiquiatra, psicólogo, etc. O Conselheiro Marcelo Augusto, solicita que seja feito um 
requerimento pelo COMUS para que o Conselho possa acompanhar o paciente que 
necessite de internação pelo CROSS após surto. Faz uso da palavra a Secretária 
Valéria dos Santos esclarecendo que quando se entra no Pronto Socorro para fazer 
qualquer tipo de acompanhamento, precisa da autorização do paciente, sendo que o 
paciente tem direito a individualidade dele e assistência. Continuando explica sobre o 
fluxo da saúde mental no Pronto Socorro, paciente quando surta, chama-se o SAMU 
que leva o paciente para o Pronto Socorro, que estabiliza com medicamentos a 
situação, ficando na sala de isolamento, e no caso de internação colocam-se no 
CROSS onde a referência é Hospital Universitário de Taubaté, e o PAISM é para 
dependência química, não é referência nossa, ele é do Governo do Estado, e quando 
o Governo do Estado não da referência no lugar que foi pactuado, ele tem que achar 
um lugar para atender  o paciente. Pede-se a internação no CROSS e aguarda de 10 
a14 dias para vaga, durante este período percebe-se que o paciente teve um surto, 
mas que com os medicamentos ele ficou controlado, o médico avalia e encaminha 
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para fazer um tratamento ambulatorial, a Roberta Abreu (Enfermeira do PS) entra em 
contato com o Sr. José Carlos que agenda o horário para atendimento no CAPS, onde 
o paciente tem alta e no outro dia passa no CAPS ou o Pronto Socorro leva o mesmo 
ao atendimento. O Sr. José Carlos esclarece que 70% dos surtos são resolvidos nos 3 
primeiros dias no Pronto Socorro, onde se estabiliza  a situação, e que 30% não 
estabiliza em 72 horas, pois são pacientes com quadros crônicos, que 
desestabilizaram por não estar fazendo acompanhamento do tratamento, onde 
deveriam estar em Hospital de retaguarda em Taubaté, sendo que pra nossa região e 
referência deveríamos ter 137 leitos em Hospital Geral, somente temos 16 leitos no 
Hospital Universitário de Taubaté, que não sede vaga desde abril deste ano. Faz uso 
da palavra o Conselheiro André Veronez que pergunta se na rede tem algum projeto 
para a saúde mental do trabalhador? O Sr. José Carlos esclarece que por parte da 
saúde mental não tem, pois são formatadas para atendimento do munícipe, por que 
não é competência da saúde mental fazer isso, seria de responsabilidade da 
Secretaria de Administração que tem um Departamento de Saúde do Trabalhador e o 
CEREST que é o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador. Finalizando Sr. 
José Carlos fala sobre a parceria com a Diretoria Regional de Ensino do Estado, 
especialmente com o Thiago que faz uma boa articulação para expandir esse trabalho 
de conscientização. Destaca que o núcleo do problema é sistêmico, está na relação 
familiar. O Conselheiro Marcelo Augusto faz um depoimento sobre o problema de 
depressão que ele teve e destaca a importância de se fortalecer a família. A 
Conselheira Meilai Shen fala sobre a Terapia Comunitária e oficina de artesanato 
como ferramenta para trabalhar a questão da saúde mental e destaca a importância 
de se ter mais psicólogos. Intervém a Secretária Valéria dos Santos esclarecendo que 
tem uma dificuldade na contratação de psicólogos, por que somente pode ser por 
concurso e que está verificando a possibilidade de outra forma de contratação de uma 
equipe multidisciplinar. O Conselheiro Marcelo Augusto relata que esteve com o 
Presidente Rogério Ramos na Vila dos Afetos, parabeniza o projeto e atividades que 
são aplicadas para os idosos como terapia, música, etc. A Secretária Valéria dos 
Santos, fala sobre implantação do Projeto NASF, onde poderá compor a Fisioterapia, 
Farmácia e outros em Moreira César. Retoma a palavra o Presidente Rogério Ramos 
que segue para deliberação para mudança de local das reuniões do COMUS, pedido 
este solicitado pela Conselheira Eliana de Fátima, onde foram sugeridos vários locais, 
sendo um deles o CEM devido a acessibilidade. Seguindo para a votação da mudança 
de local da reunião do COMUS, sendo 8 votos contra a mudança de local e 2 pessoas 
estavam ausente no momento da votação. Nada mais havendo para ser tratado, às 
21h00, o Presidente da 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  
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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  

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  
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  

 
 
 
 


