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Ata nº 040/2019 da Décima Sétima Reunião Ordinária dia 30/07/2019-COMUS 

Data: 30/07/2019 Horário: 18:00 HORAS 

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

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 18:00hrs - Sem quórum 
2ª Chamada: 18:30hrs-TITULARES: Rogério Ramos, Salvador Batista 
dos Santos, Lauro de Oliveira Nascimento, Luis Rosas Junior, Miguel 
Jacob representando Leila Mara da Silva, Pedro Flavio Papi de Lima, 
Marcelo Augusto Rodrigues Costa, André Luiz Correa Veronez, Meilai 
Jesus Shen, Wendy Francine da Silva substituindo Luciano Rodrigues 
Nascimento, Eurico Aguiar e Silva, Mariana Prado Freire representando 
Valéria dos Santos e Rogéria de Fátima Nasc. Braga. SUPLENTES: 
José Donizeti Azevedo e Gislaine Cristina da Silva Costa. 

Faltas 
Justificadas: 

André de Farias Florêncio, Leila Mara da Silva, Solange Inês Valério, 
Cinthia Marcondes M. Muniz e Valéria dos Santos. 

Visitantes: 

Amanda Kelly Neves de Honorato – Usuário, Marcia da Silva – Usuário, 
Lilian C.P. Vicente – Usuário, Adriane do Carmo Araújo – Usuário, Rafael 
Lamana – Gestão, Regina Celia D. Santos – Gestão e Lilian L. Bassanello 
– Gestão. 

Pauta: 

 
1ª Pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 25 de 
junho de 2019 e Ata da Reunião Extraordinária do dia 04 de julho de 
2019. 
2ª Pauta: Apresentação e Deliberação da Programação Anual de Saúde 
– PAS 2019. 
 

Aos trinta dias do mês de Julho 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 Sétima 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 o Presidente do 
COMUS, Rogério Ramos deu início a reunião, cumprimentando a todos, orientando aos 
conselheiros a usar o microfone quando precisarem falar, para maior clareza nos áudios 
e em seguida faz a leitura das pautas. Passa a palavra para o Conselheiro Luis Rosas 
que solicita ao presidente e a mesa diretora uma reunião na sala do COMUS com todos 
os conselheiros, para assim discutir sobre o assunto de que estão falando em mídia 
local que o Conselho Municipal de Saúde é vendido, denegrindo assim a imagem do 
conselho. Intervém o Conselheiro Lauro destacando a necessidade de se ter uma 
Comunicação Oficial do COMUS, para assim disponibilizar todas as documentações 
necessárias, trazendo uma transparência. A Conselheira Rogéria faz uso da palavra 
informando que o Sr. Lucas da Comunicação já havia se coloca à disposição para que 
fossem divulgadas as atas e todos os eventos do COMUS em um espaço somente para 
isso, seguindo orienta a todos os conselheiros que forem falar em nome do COMUS em 
qualquer mídia local, que em respeito, entrar em contato com o presidente. Os 
Conselheiros Marcelo, Pedro, José Donizete e Mariana também deram sua contribuição 
sobre esse referido assunto. Dando continuidade o Presidente Rogério solicita ao pleno 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

que seja apresentado o 1- Informe devido o motivo de horário. Sr.ª Amanda Kelly Neves 
de Honorato refere que solicitou o SAMU para seu esposo que sofreu um acidente, está 
acamado, não consegue andar e moram no Bem Viver 3º andar sendo negado, onde 
chamou a ambulância, e orientaram que o caso era acompanhamento no posto de 
saúde, foi quando ela entrou em contato com Rogério Ramos, Miguel Jacob e Marcelo 
Augusto solicitando ajuda, e o Conselheiro Miguel Jacob o levou ao Pronto Socorro. 
Refere Sr.ª Amanda Kelly que a médica foi muito estúpida, falou palavrão e falou que 
não era o caso de Pronto Socorro e o SAMU só iria buscar se ele estivesse enfartando.  
Intervém Mariana Prado esclarece que a informação que chegou era que ele sofreu um 
acidente há 6 meses, que tem dificuldade de locomoção, que precisa de um 
acompanhamento regular, sendo que isso realmente não é função do SAMU, sendo que 
o atendimento do SAMU é principalmente para o paciente que sofreu acidente em via 
pública, e em casa também quando apresenta risco iminente de morte, onde foi relatado 
pela central do SAMU que o paciente tinha um quadro de dor de cabeça e que a cirurgia 
tinha sido feita a 6 meses, e se entrarem na página do Ministério da Saúde poderão 
verificar quais os casos em que o SAMU poderá ser acionado, o que foi orientado ao Sr. 
Miguel Jacob, que procurassem a unidade para informar que precisava de ajuda, onde 
o enfermeiro foi avisado, ficando a disposição. Referente a postura da médica solicitou 
que se faça uma reclamação formal, para solicitar explicações, pois a falta de educação 
e respeito não tem desculpas. 2 – Informe: O Conselheiro Miguel Jacob questiona sobre 
a ambulância do município e pelo motivo do paciente ter que ligar para agendar o horário 
para o atendimento, e diz que como Presidente de Bairro estará representando a Dr.ª 
Jussara no CRM, devido à falta de respeito e educação. Faz uso da palavra o 
Conselheiro Luis Rosas que solicita ao pleno que ao invés de fazer a leitura das 2 atas, 
colocar direto para deliberação. Dando continuidade o Presidente Rogério Ramos, 
prossegue para deliberação da Ata do dia 25 de junho de 2019, sendo aprovada com 
11votos favoráveis e 1 abstenção. Faz declaração de voto o Conselheiro André 
Veronez, justificando sua abstenção pelo motivo de não estar na referida reunião, 
acompanhando os fatos, e não se sentindo apto a votar. Segue para deliberação da Ata 
do dia 04 de julho de 2019, sendo aprovada com 11votos favoráveis e 1 abstenção, com 
declaração de voto do Conselheiro André Veronez, justificando sua abstenção por 
motivo de não estar na referida reunião, acompanhando os fatos, não se sentindo apto 
a votar. Prosseguindo o presidente Rogério Ramos passa a palavra para Conselheira 
Mariana Prado realizar à Apresentação do PAS 2019. A Conselheira Mariana Prado 
esclarece que essa apresentação foi encaminhada em Março, mas somente vai ser 
discutido hoje, isso claramente prejudica essa análise, porque como aprovar algo que 
já está em curso há tanto tempo, tá mais pro final, o mais importante é passar o Plano 
de 2019, e assim que esse Plano for aprovado, vai apresentar para Conselho o Plano 
de 2020, com o compromisso de entrar em 2020 com o Plano aprovado, pois algumas 
atividades do Plano de 2019 já foram concluídas ou estão em andamento, outras já 
enxergamos que não vai ser possível cumprir, apesar de que o Plano foi encaminhado 
dentro do prazo, acabou que houve uma confusão no Conselho, queria aproveitar para 
revisar a lista dos e-mail, pois há Conselheiros que estão reclamando que não estão 
recebendo os e-mails. Continuando inicia-se à Apresentação da Programação Anual de 
Saúde, informando a forma como foi feito o Plano: foi aprovado o Plano de Saúde 2017 
com base nas propostas da Conferência, tirando o Plano para quatro anos, de 2018 a 
2021,todo ano no Plano Municipal anualiza as metas, dividindo no período de 4 anos, e 
vai repartindo a cada ano. Intervém o Conselheiro Luis Rosas fazendo 2 destaques com 
relação ao Plano: 1- Ausência do Conselho Gestor nas unidades, tem uma meta que 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

até agora no 3 ano desta gestão e não foi criado, sendo de grande importância para 
justamente facilitar essa interlocução e acompanhamento das políticas públicas, 
principalmente com relação à saúde básica, isso não tem sido feito. 2 – Chamar à 
atenção dos Conselheiros para a UPA da Cidade Nova que não consta a implantação 
dela no Plano Municipal de Saúde na Diretriz de Urgência e Emergência, onde constam 
somente as 2 UPAS (Moreira César e Araretama), sendo que foi aprovado o Plano 
Municipal de Saúde excluindo a UPA da Cidade Nova, “eu não vou carregar essa fatura, 
pois não estava presente nesta aprovação”. Retoma a palavra a Conselheira Mariana 
Prado dando continuidade à apresentação do Plano e esclarecendo as dúvidas (Diretriz 
1 a Diretriz 3). Rafael Lamana faz apresentação da Diretriz 4 – Vigilância em Saúde. 
Prosseguindo Mariana Prado faz apresentação da Diretriz 5 destacando na meta 2019 
referente realizarmos projeto cuidando do cuidador – incluindo práticas integrativas e 
complementares, foi contemplada através de emenda impositiva de vereadores e está 
aguardando licitação, diretriz 6, diretriz 7 na meta 2019 referente Incentivar em conjunto 
com o Conselho Municipal de Saúde a implantação do Conselho Gestor, orientando que 
o Conselho Gestor é um braço do Conselho de Saúde, precisamos que parta daqui para 
poder ajudar. Destacando que quem constitui o Conselho Gestor é o Conselho Municipal 
de Saúde. Continuando destaca sobre a meta de 2019 referente à elaboração de uma 
cartilha voltada para os usuários, seria importante montar um projeto piloto da cartilha 
para ser discutida, para mostrar o produto do Conselho. Na Diretriz 8 destaca meta de 
2019 que é implantação do sistema de gestão onde relata que recebeu 10 milhões de 
emenda parlamentar, isso vai permitir que se façam algumas ações que estavam na 
gaveta, uma delas é a licitação para contratar a empresa para a implantação do 
software, instalação e apoio na manutenção desse sistema. Intervém Luis Rosas 
dizendo esse revalida que o Prefeito anunciou não está previsto no plano, solicitando 
assim uma apresentação do que é, já que está implantado, pois na portaria 9 que 
recebeu não está contemplado Pindamonhangaba, onde consta que a prefeitura está 
participando do revalida. A Conselheira Mariana esclarece que o Programa Mais 
Médicos, quem revalida são as universidades federais, quem é responsável de revalidar 
esses diplomas no nosso caso é a Universidade de Mato Grosso, ela é responsável de 
aplicar as provas, avaliar os alunos e ampliar os alunos, os alunos têm que fazer 
atividades complementares para entender o programa SUS, eles fazem um convênio 
com universidades de ensino superior particulares para que elas possam se 
responsabilizar por essas atividades complementares, as universidades de ensino 
superior por sua vez faz parceria com os locais, que pode ser um município, hospital, 
lugar onde os alunos possam ter a vivência da saúde pública, para assim se inserir no 
SUS, na residência o médico já e formado, nesse caso mesmo formados aqui no Brasil 
o curso não tem valor, eles não podem exercer a medicina, eles ficam aqui, e vão 
acompanhar as atividades dos médicos e unidade, não podendo atuar como médicos. 
Intervém o Conselheiro Luis Rosas perguntando: O que o Município propicia já que 
quem escolhe é o aluno? A Conselheira Mariana esclarece que o Município propicia o 
campo de estágio, tendo 21 alunos confirmados, o Centro Universitário São Lucas tinha 
a intenção de fazer a contrapartida, mas a Prefeitura sendo Órgão Público não poderia 
receber contrapartida financeira, quem vai receber a contrapartida financeira é a Santa 
Casa que fica com maior parte dos alunos, maior carga horária, a Santa Casa tem um 
convênio separado com o São Lucas de repasse com a Universidade. Seguindo o 
Presidente Rogério Ramos segue para deliberação da Programação Anual de Saúde – 
PAS 2019, sendo aprovada com 09 votos favoráveis e 2 contras. Miguel Jacob não 
votou por estar ausente. Faz declaração de voto o Conselheiro André Veronez dizendo, 
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o plano já está em andamento, sendo desenhado pela gestão do COMUS onde muitas 
pessoas que estão aqui não tiveram a participação na definição das ações a serem 
tomadas, levando em conta que é um indicador, sendo que algumas coisas já 
aconteceram e outras estão por acontecer, e que ainda pode ser que ocorra a 
implantação plena ou parte dela. Faz declaração de voto a Conselheira Meilai Shen 
dizendo que sua declaração é referente a meta que foi aprovada em 2017 e não estava 
incluso a UPA do Cidade Nova, e de acordo com as Conferências houve um pedido da 
população sobre a implantação da UPA. Intervém Mariana dizendo que o plano foi feito 
com base nas propostas da Conferência de 2017, ele foi construído, discutido e 
aprovado pela Gestão anterior do Conselho Municipal. O retrato disso é o desejo da 
população daquela época, a questão da UPA da Cidade Nova, não foi negligenciada, 
ela foi discutida, e foi aprovada sim por unanimidade entre todos os que estavam 
presentes. Continuando o Presidente Rogério Ramos passa a palavra para o 
Conselheiro Marcelo Augusto para o 3 - Informe: Referente à UPA de Moreira Cesar no 
dia 13/07/2019, fomos fazer a fiscalização, onde tem alguns pontos que nós do 
Conselho vamos passar pra vocês para assim realizar uma reunião e discutir sobre 
esses pontos: 1 – ponto: é sobre a ambulância fica no pronto socorro, onde eu perguntei 
para enfermeira chefe, no caso de uma urgência e emergência como é feito esse 
chamado? Ela respondeu que é pelo WhatsApp; dentro de um grupo de enfermeiros. 2 
– Ponto: Referente ao SAMU eu fiquei espantado Mariana com a sua fala onde você diz 
que alta complexidade para o Regional é o SAMU e Vale Remoção que é uma empresa 
terceirizada. 3 - Ponto quando o paciente não é de urgência e tem que ir ao pronto 
socorro eles libera para ir de carro próprio. 4 – Ponto: A triagem, está igual na ACENI, 
não tem senha de prioridade e mais que isso, triagem é feita criança, idoso e adultos 
todos juntos. 5 – Ponto: Você falou que nesse plano temos a dispensação de medicação 
no final de semana, nós parabenizamos, pois quando precisa de medicação tem lá. 6- 
Ponto: Quando é especialidade tem trazer no pronto socorro, o médico não vai até a 
UPA. Então eu vou fazer um relatório e mandar pra você. Intervém Mariana 
esclarecendo que o maior problema é a questão da frota, tem uma ata de locação, e o 
que estava para Saúde era os GOLS, a frota está muito sucateada, temos a expectativa 
que ainda chequem duas ambulâncias neste ano, uma provavelmente vai ficar na UPA, 
ai acaba está questão, pois hoje uma ambulância atende o PS e a UPA, tudo isso tem 
um ajuste clinico. Faz uso da palavra o Conselheiro Pedro Papi para o 4 – Informe:  
Gostaria de lembrar sobre a questão da criança que perderam o prontuário, hoje ela tem 
18 anos é deficiente, sendo que sua mãe está a 6 meses procurando esse prontuário, 
pois necessita de laudo do psiquiatra para receber o benefício. A conselheira Mariana 
orienta o Conselheiro Pedro a passar esse caso amanhã para que sejam tomadas as 
devidas providências. Às 20h35min, nada mais havendo para ser tratado o Presidente 
Rogério, encerra está reunião. Eu Meilai Jesus Shen, Secretária, lavro esta 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  
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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  

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  

 
 
 
 


