
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

Ata nº 013/2018 da Nona Reunião Ordinária dia 27/11/2018 - COMUS 

Data: 27/11/2018 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: 18:40 hrs – TITULARES: Rogério Ramos Presidente do 
COMUS, Salvador Batista dos Santos, Lauro de Oliveira Nascimento, 
Luis Rosas Júnior, Miguel Jacob substituindo Leila Mara da Silva, Pedro 
Flavio Papi de Lima, Marcelo Augusto Rodrigues Costa, Cinthia 
Marcondes M. Muniz, André Luiz Correa Veronez, Meilai Jesus Shen, 
Rogéria de Fátima do Nasc. Braga, Luciano Rodrigues Nascimento, 
Eurico Aguiar e Silva, Valéria dos Santos, Luciana dos Santos Cruz 
substituindo Mariana Prado Freire.  SUPLENTES: Marcos Gonçalves e 
Silva, José Donizeti Azevedo, Maria José de Azevedo dos Santos, 
Solange Inês Valério. 

Faltas 
Justificadas: 

André de Farias Florêncio, Leila Mara da Silva. 

Visitantes: 
Jefferson Boani, Lucas Ferreira, Edmilson Conceição, Adriano do C. 
Araújo, Maria de Fatima, Benedito J.M. Silva e Lilian C.P. Vicente. 

Pauta: 

1ª Pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de 
Outubro de 2018. 
2ª Pauta: Parecer da Comissão de Finanças sobre RDQA 2018 
3ª Pauta: Pronto Socorro Municipal – Relator: Rogério Ramos 

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, 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 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 ao Presidente Sr. 
Rogério Ramos, que cumprimenta a todos, e em seguida faz a leitura das pautas. 
Prosseguindo passa a palavra a primeira secretária Meilai Jesus Shen, que faz a leitura 
da Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de outubro de 2018, após alguns 
questionamentos e esclarecimentos, fica aprovada por 09 votos favorável, 01 não votou 
por estar ausente e 04 abstenções; justificada pelos Conselheiros pelo fato de não 
estarem presentes na referida reunião. Faz intervenção a Conselheira Cinthia Muniz 
informando que justificou sua ausência na reunião anterior e que não consta a 
justificativa de sua ausência que foi enviada por mensagem no WhatsApp do Presidente 
Rogério Ramos. Retoma a palavra o Presidente explicando que de acordo com 
deliberação da Plenária as justificativas de falta e convocação de seu suplente deverão 
ser enviadas por e-mail com cópia para o e-mail do COMUS. O Conselheiro Marcelo 
Augusto questiona se os sete conselheiros que votaram favorável na deliberação do 
RDQA do 1º e 2º quadrimestre de 2018 assinaram a ressalva solicitando que conste em 
Ata. Continuando passa-se a palavra para o Coordenador da Comissão de Finanças 
Luis Rosas, para que o mesmo apresente o parecer referente ao RDQA do 1º e 2º 
quadrimestre de 2018, que informa não ter elaborado o parecer, pois estava prejudicado 
por já ter sido aprovado pela Plenária, sendo a Plenária Soberana. Retoma a palavra o 
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Presidente Rogerio Ramos que faz explanação sobre alguns problemas que 
aconteceram no Pronto Socorro referente ao atendimento e relata sobre um fato 
ocorrido de um paciente que foi agredido em sua frente no Pronto Socorro por um 
funcionário. Informa ainda que na época do ocorrido ligou pra o Sr. Eurico Aguiar e Sr.ª 
Valeria dos Santos, que responderam que seria verificado o fato. Questiona a Secretaria 
de Saúde sobre a nova OS que irá assumir o Pronto Socorro se irá realizar um trabalho 
mais humanizado. Passa a palavra para o Conselheiro Marcelo Augusto que relata o 
fato ocorrido com ele dentro do Pronto Socorro que recebeu atendimento e teve alguns 
problemas com o medico plantonista que o tratou com arrogância e o mesmo o expulsou 
do local. Fala da representatividade dos Conselheiros de Saúde para a melhoria dos 
serviços prestados pelo Pronto Socorro. Em seguida o Conselheiro Pedro Papi fala de 
problemas que estão acontecendo no PSF Cidade Nova com a comunidade feminina 
sob a Coordenação do Pastor Pacheco, e também quando esta comunidade precisou 
acionar o SAMU. Relata também sobre a Campanha do novembro Azul que está 
havendo um descaso pois os pacientes passam em consulta e os exames solicitados 
só estão sendo agendados para abril de 2019, como o dele. Que deveria ser agilizado 
estes exames. Continuando relata sobre a comunidade do Pastor Glauco, que estava 
irregular, que a Vigilância esteve no local e fecharam a comunidade, não se importando 
com os internos da mesma. O Conselheiro Miguel Jacob faz explanação de dois prédios 
da Secretária do Esporte que foram passados para a Secretaria de Saúde e do projeto 
para reforma e funcionamento do PSF Araretama II. Explica ainda que receberam uma 
emenda impositiva destinada para reforma deste prédio e que haverá uma reunião com 
o Prefeito dia 30/11/18, às 19 horas no Araretama referente a este assunto. Sra. Valéria 
faz explanação sobre a licitação desta reforma e informa que o recurso será de emendas 
impositivas dos vereadores Ronaldo Pipas e Jânio. Lauro faz explanação do Novembro 
Azul e agradece a Sra. Miriam Andrade por apoiar e ajudar na realização do referido 
evento no Araretama, disponibilizando o material necessário para sucesso deste evento. 
Rogéria informa sobre o trabalho realizado pela Dra. Edna Bugni e Enfermeira Milena 
que realizam busca ativa de Oncologia e que fazem triagem em todos os laudos dos 
exames, e que os exames alterados são agilizados as consultas destes pacientes. A 
secretária Valeria dos Santos informa que este projeto da Enfª Milena recebeu prêmio 
de Monção Honrosa, pelo Ministério da Saúde e que estão de parabéns. Informa ainda 
que o Ame de Taubaté será nossa referência e deverá atender as nossas demandas. 
Explica ainda sobre a dificuldade de contratação de especialistas o que gera uma 
grande demanda reprimida em algumas especialidades. Quanto as reclamações e 
denúncias, explica que deverão ser feitas por escrito com os dados do 
denunciante/reclamante, para que possa tomar as devidas providencias. Faz 
intervenção a Conselheira Cinthia Muniz e questiona sobre tempo de resposta dos 
documentos enviados. Relata sobre uma reclamação feita sobre uma funcionária do 
PAMC e que tem mais de 30 dias que foi protocolada e ainda não teve resposta. A 
Secretária de Saúde Valéria dos Santos faz explanação do fluxo dos questionamentos 
encaminhados para a Secretaria de Saúde. O Conselheiro Marcelo Augusto questiona 
quem é o administrador da intervenção? Fala de sua reclamação do problema ocorrido 
no Pronto Socorro e o por que o Sr. Eurico quem respondeu. Sra. Valéria explica que a 
intervenção é da gestão e não da administração. E que o sr. Eurico é o administrador 
do Pronto Socorro e ela é a interventora responsável pela gestão do contrato do Pronto 
Socorro e por isso o Sr. Eurico quem respondeu. Faz intervenção a Conselheira Cinthia 
Muniz e questiona sobre a falta do medicamento Clonazepan na Farmácia Municipal e 
do caso do paciente psiquiátrico, vulgo Manga, que precisa de internação. Sendo 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

devidamente esclarecida pela Sra. Secretária de Saúde. Quanto ao questionamento do 
Conselheiro Pedro a Secretária de Saúde esclarece que já conversou com os 
funcionários e que foi informada que não é negado o atendimento e que existe um alto 
índice de falta nos exames e consultas agendadas para estas pacientes pois tem uma 
grande rotatividade de pessoas nesta comunidade. E faz explanação sobre as 
responsabilidades das Comunidades terapêuticas e que é muito importante continuar 
esta discussão sobre a Saúde Mental e a legalização destas comunidades. Dando 
prosseguimento a Secretária de Saúde Valéria dos Santos fala do Termo de Referência 
do Pronto Socorro e informa sobre a reunião que se realizará no dia 29/11/18 para 
esclarecimentos e apresentação do trabalho desta OS. O Conselheiro Miguel Jacob fala 
sobre a vistoria realizada no Pronto Socorro e que falta alguns extintores. Sendo 
devidamente esclarecido pela Secretária Valéria dos Santos que o prédio ainda está em 
reforma e que está previsto para ser entregue em março/19. Retoma a palavra o 
Presidente e faz os informes: 1- que a Sra. Eliane Teodoro pede desligamento de suas 
funções de Conselheira; 2- o Conselheiro Marcelo A. Rodrigues pede desligamento da 
coordenação da Comissão de Controle Social, sendo proposto a Conselheira Leila Mara 
assumisse a Coordenação desta Comissão; e 3- o Conselheiro Marcos Gonçalves pede 
desligamento da coordenação da Comissão de Contratos, assumindo a mesma a 
Conselheira Rogéria de Fátima. Dando continuidade a Sra. Meilai informa sobre o oficio 
406/18 referente apresentação da ACENI, OS que irá administrar o Pronto Socorro, que 
se realizará no dia 29/11/18 às 14horas, no Pronto Socorro. Informa ainda sobre o ofício 
017/18 enviado pela Secretaria de saúde informando sobre reunião com os 
responsáveis do Pronto Socorro, PSFs e UBSs do município, nas últimas quartas feiras 
de cada mês onde um membro do COMUS poderá participar, no CIAF desta reunião. 
Retoma a palavra o Sr Presidente e esclarece que o Sr. Evandro solicitou resposta ao 
questionamento feito nesta reunião referente aos trabalhos realizados pela Ouvidoria da 
Saúde. O presidente passa a palavra ao Sr. Evandro que primeiramente agradece a 
oportunidade e esclarece que a ouvidoria é imparcial e que é uma ferramenta de gestão, 
pois mostra através de seus registros o que precisa ser melhorado. Explica ainda que 
todos os questionamentos e reclamações encaminhados são todos respondidos e que 
tem um prazo de 30 a 60 dias para responder as ocorrências dos munícipes. Fala ainda 
sobre o fluxo da Ouvidoria informando que neste mês a Ouvidoria teve 98% de 
resolutividade em seus trabalhos. Às 20:45, nada mais havendo para ser tratado o Sr. 
Presidente encerra esta reunião e solicitou a lavratura da presente ata. Eu Meilai Jesus 
Shen, Secretária, lavro está 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  
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USUÁRIO - Titular Luis Rosas Júnior  
1° Suplente Eliane Teodoro Gessario Moreira  
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 Rogéria de Fátima do N. Braga  
1° Suplente Eliana de Fátima da Cruz Moreira  

PREST. Titular Camillo Alonso Filho  
1° Suplente Luciano Rodrigues Nascimento  
2° Suplente Fábio Lemes  

PREST. Titular Eurico Aguiar e Silva  
1° Suplente Marco Aurélio Motta Alves  
2° Suplente Roberta de Abreu Faria  

GESTOR - Titular Valéria dos Santos  
1° Suplente José Carlos dos Santos Pinto  
2° Suplente Rafael Lamana  

GESTOR - Titular Mariana Prado Freire  
1° Suplente Luciana dos Santos Cruz  
2° Suplente Lucélia Rodrigues Soares  

 
 


