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Ata nº 029/2019 da Décima Sétima Reunião Extraordinária dia 21/03/2019 - 
COMUS 

Data: 21/03/2019 Horário:   19:30 HORAS 

Local: Centro Comunitário Yolanda Eugênio Vieira – Cruz Pequena 

Conselheiros 
Presentes: 

Comissão Organizadora da Conferência: Rogério Ramos, Meilai 
Jesus Shen, Miguel Jacob, Salvador Batista dos Santos e Lauro de 
Oliveira Nascimento.  
Secretaria de Saúde: Mariana Prado – Secretária Adjunta, Lilian Leme 
Bassanello – Gerente de Unidade de Saúde, José Carlos dos Santos 
Pinto - Diretor da Atenção Especializada e Rogéria de Fátima do Nasc. 
Braga. 
Prefeitura Municipal: Mirian Andrade -Coordenadora de Eventos e 
Promoção à Saúde. 

Faltas 
Justificadas: 

Valéria dos Santos 

Visitantes: Lista Anexo 

Pauta: 

1ª Pauta: - Reunião Preparatória Regional no Centro Comunitário Yolanda 
Eugênio Vieira no Bairro Cruz Pequena para 9ª Conferência Municipal de 
Saúde 2019. 
 
 

 Aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e dezenove às 19:30hs, deu-se início 
a Reunião Preparatória Regional para 9ª Conferência Municipal de Saúde 
Pindamonhangaba 2019 no Centro Comunitário Yolanda Eugênio Vieira, situado 
Estrada Municipal Jesus Antônio de Miranda s/n no Bairro Cruz Pequena. Onde a 
Secretária Geral da 9ª Conferência Municipal de Saúde Sr.ª Meilai Jesus Shen acolhe 
os presentes solicitando fazer um único círculo devido à baixa representação da 
população e agradece a disponibilidade do Presidente de Amigos de Bairros Sr. Roberto 
Teodoro (Aranha). A Secretária Adjunta Mariana Prado, da boas-vindas e agradece o 
compromisso de todos, em seguida explica o objetivo das reuniões preparatórias, e que 
seria importante levantar os pontos positivos e negativos referente a saúde de 
Pindamonhangaba é mobilizar a população para a participação na 9ª Conferência 
Municipal de Saúde. O Presidente Rogerio Ramos e Vereador Roderley também tão 
boas-vindas aos presentes. Faz uso da palavra a Coordenadora da Pastoral da Saúde 
da Forania de Pindamonhangaba Sr.ª Roseli Bazilio que agradece ao Sr. Roberto pelo 
compromisso com os moradores da região da qual pertence. Seguindo o Presidente de 
Bairro Sr. Roberto diz que fez convite a vários moradores da região, sendo justificado 
pelos os mesmos que não iriam participar da reunião pois na conferência anterior 
fizeram várias promessas que não foi cumprida e apresentou as seguintes 
necessidades: falta de medicamentos e a dificuldade de resolver a questão na área 
rural, atendimento no fim de semana no centro sem remédio, promessa de atendimento 
uma vez por mês no centro comunitário, tinha uma kombi do PSF de casa em casa para 
atendimento (cadeirantes, acamados e fazia curativos nos enfermos) não tem mais. Faz 
uso da palavra Mariana Prado que informa que será feito a dispensação de remédios 
no fim de semana no Pronto Socorro quando estiver reformado, fala também sobre a 
coleta de sangue itinerante e a impossibilidade de continuar o serviço. Solicita a palavra 
o Vereador Roderley que lembrou da emenda impositiva da compra de um carro para 
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região do Ribeirão Grande (Cruz Pequena) para atender a saúde dessa região, 
solicitando a Secretaria Adjunta Mariana Prado verificar sobre a questão do carro. 
Mariana Prado confirma a compra de um veículo no pregão em favor da Volks e está à 
disposição da saúde. O conselheiro Lauro, Meilai e Roseli sugeriram trazer um trabalho 
itinerante com o ônibus da saúde na região rural. Seguindo Meilai e Roseli lembram que 
essa proposta do ônibus itinerante na região rural já havia sido colocado na conferência 
anterior. Continuando Roseli, comenta sobre a questão do funcionário público 
improdutivo e do PDV na saúde e faz um esclarecimento sobre o que é o SUS?.O 
Conselheiro Miguel Jacob informa a todos que como representante da Comissão 
Organizadora da Etapa Regional trouxe sobre a conquista de trazer 15 vagas para 
delegados para a Conferência Estadual, sendo 7 para delegados do segmento 
usuários,3 para delegados do segmento trabalhador,3 para delegados do segmento 
gestor/prestador e 3 suplentes livres, e finalizando com uma oração de agradecimento.  
Segue os levantamentos abaixo: 
 
Pontos positivos que foram levantados: 
 

1. Atendimento da equipe da ESF boa; 
2. Encaminhamento para especialidades rápido; 
3. Pesagem das crianças; 
4. Coleta itinerante de 15 em 15 dias; 

 
 Pontos negativos que foram levantados: 
 

1. Kombi de casa em casa para atendimento (cadeirantes e acamados) não tem 
mais; 

2. Contratação de mais agentes da saúde; 
3. Carro para região do Ribeirão Grande (Cruz Pequena) emenda impositiva do 

Vereador Roderley Miotto. 
4. Dispensação de medicação da prefeitura no pronto socorro (antibiótico e 

antitérmico) final de semana e feriado prologado 
5. Ônibus da Saúde para atender 1 vez por mês na Cruz Pequena. 

 
SEGMENTO DADOS PESSOAIS ASSINATURA 
USUÁRIO - Titular Rogério Ramos  
TRABALHADOR - Titular Meilai Jesus Shen  
USUÁRIO - Suplente Miguel Jacob  
USUÁRIO - Titular Salvador Batista dos Santos  
USUÁRIO - Titular Lauro de Oliveira Nascimento  
GESTÃO Mariana Prado Freire  
GESTÃO José Carlos dos Santos Pinto  
GESTÃO Lilian Leme de Jesus Bassanello  
GESTÃO Mirian Andrade  
GESTÃO Rogéria de Fátima do Nasc. Braga  
 


