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Ata nº 047/2020 da Vigésima Terceira Reunião Ordinária dia 28/01/2020 - COMUS 

Data: 28/01/2020 Horário: 18:00 HORAS 

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

Conselheiros 
Presentes: 

1ª Chamada: 18:00 horas - Sem quórum 
2ª Chamada: 18:30 horas - TITULARES: Rogério Ramos, Salvador 
Batista dos Santos, Lauro de Oliveira Nascimento, André de Farias 
Florêncio, Leila Mara da Silva, Pedro Flavio Papi de Lima, Cinthia 
Marcondes M. Muniz, André Luiz Correa Veronez, Meilai Jesus Shen, 
Eliana de Fatima da Cruz Moreira, Wendy Francine da Silva, Mariana 
Prado Freire e Rogéria de Fátima do Nascimento Braga. SUPLENTES: 
José Donizeti Azevedo e Dorival Marques. 

Faltas 
Justificadas: 

Luis Rosas Júnior 

Visitantes: Lilian Leme de Jesus Bassanello – Gestão, Adriane do Carmo Araújo, 
Antônio Leandro dos Santos 

Pauta: 

1ª Pauta: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 26 de 
novembro de 2019 e Ata da Reunião Ordinária do dia 17 de dezembro de 
2019. 
2ª Pauta: Formar Comissão para Acompanhamento da Implantação do 
Conselho Gestor. 
 
 

Aos vinte e oito  dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte, 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 
Vigésima Terceira 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 ao Presidente 
do COMUS Rogério Ramos, que acolhe a todos os presentes e deu início a reunião.    
1° – Informe: A Secretaria Meilai Shen faz a leitura do oficio nº 410/2019 – DAS Ref.: 
Ocorrência no dia 04 de novembro de 2019, relacionado aos Conselheiros Lauro de 
Oliveira Nascimento e Pedro Flavio Papi de Lima ocorrido na Unidade de Estratégia de 
Saúde da Família do Bairro Nova Esperança. Manifestarem-se os Conselheiros dizendo 
que esse assunto não é considerado informe. Ficando decidido pelo Pleno que esse 
assunto ficaria na responsabilidade da Secretária de Saúde, de chamar as partes 
envolvidas e dar solução. 2° – Informe: O Conselheiro Pedro Papi informa que referente 
a essa ocorrência no dia 04 de novembro de 2019, foi elaborado um documento em 
resposta a ocorrência, e entregue no momento da reunião. 3° – Informe: A Secretária 
Meilai Jesus Shen, informa sobre as palestras para os Conselheiros do COMUS, sendo 
importante para entender sobre os trabalhos realizados no município, e que está 
ocorrendo falta de Conselheiros, sendo a próxima formação dia 04 de fevereiro de 2020, 
ás 18:00hs no Auditório da Prefeitura, referente a Rede de Atenção Básica e E-SUS, 
ministrado por Luciana dos Santos Cruz e Lilian Leme de Jesus Bassanello. 4°- Informe: 
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A conselheira Leila Mara faz a leitura do relatório elaborado após fiscalização realizada 
pelos Conselheiros Rogério Ramos e Leila Mara no Centro de Especialidades Médicas 
– CEM, sobre os elevadores quebrados, pela dificuldade que os funcionários tiveram ao 
descer com os pacientes que estavam com consultas agendadas no 1° andar, e já 
estavam aguardando no andar de cima quando o elevador quebrou. Retoma a palavra 
o Presidente Rogério Ramos esclarecendo que vai seguir para a votação da Ata da 
Reunião Ordinária do dia 26 de novembro de 2019, sendo aprovado por 10 votos 
favoráveis e 02 abstenções. Continuando segue para a votação da Ata da Reunião 
Ordinária do dia 17 de dezembro de 2019, sendo aprovado por 09 votos favoráveis e 03 
abstenções. Faz uso da palavra o Conselheiro José Donizeti solicitando que fique 
registrado que o Conselheiro Miguel Jacob está desde ontem no Pronto Socorro. 
Seguindo o Presidente Rogério Ramos lê sobre a 2ª Pauta da reunião: Formar 
Comissão para Acompanhamento da Implantação do Conselho Gestor, passando a 
palavra para a Secretária a Meilai Jesus Shen. A mesma esclarece que o Sr. Antônio 
Leandro munícipe trouxe uma proposta de implantar o Conselho Gestor na UPA e 
CISAS de Moreira César, em seguida faz a leitura da lei 12.516 de 02 de janeiro 2007, 
que dispõe sobre a organização dos Conselhos Gestores nas Unidades de Saúde do 
Sistema Único de Saúde no Estado. Intervém a Conselheira Mariana Freire informando 
que essa lei é estadual, e se teria alguma implicação com o município de 
Pindamonhangaba, por que o COMUS está na Constituição, tem Lei Estadual que cria 
os Conselhos Estaduais, mas tem uma Lei Municipal de Saúde que trata do Conselho 
Municipal de Saúde, e a Lei que regulamenta o nosso Conselho é a Lei Municipal, e o 
que eu está tentando entender se na Lei Orgânica do Município, tem alguma Lei 
Complementar que trate do Conselho Gestor, para que possamos nos basear nela. A 
conselheira Rogéria Braga esclarece que sempre teve Conselho Gestor, mas acha que 
esse Conselho já deveria ter implantado no início dessa Gestão, sendo que já estamos 
a 1 ano quase da nova eleição do novo Conselho, e estamos no ano político, onde 
podem aparecer pessoas que estão na política. Intervém a Conselheira Meilai Jesus 
Shen, esclarecendo que é preciso montar a Comissão de Acompanhamento da 
Implantação do Conselho Gestor, ficando na responsabilidade da Comissão marcar uma 
reunião e averiguar o passo a passo para a Implantação. O Conselheiro José Donizeti 
esclarece sobre a importância de se ter um Conselho Gestor, citando o art.º 6 da lei, 
fala-se das pessoas que vão compor o Conselho Gestor tem que estar vinculado a 
Unidade, isso vem tirar um pouco da preocupação que a Conselheira Rogéria Braga fez 
na observação, ou seja, pessoas de fora vir trazer dificuldades para unidade, etc. 
Somente fica restrito as pessoas que são Usuárias daquela Unidade, ele dá esse 
sentido de vínculo com a Unidade. Continuando faz uma ressalva quando o Sr. Antônio 
Leandro fala em montar o Conselho Gestor da UPA, isso realmente gera uma confusão, 
por que na UPA todos podem participar do Conselho Gestor, por ser porta aberta, já no 
CISAS somente poderão fazer parte do Conselho Gestor aqueles que pertence a 
unidade. Após discussões sobre o assunto, segue para a formação da Comissão de 
Acompanhamento da Implantação do Conselho Gestor de forma Paritária, onde 
manifestaram-se para compor a Comissão, os seguintes Conselheiros: Lauro de Oliveira 
Nascimento e José Donizeti Azevedo (Segmento Usuário), Meilai Jesus Shen 
(Segmento Profissional) e Rogéria de Fátima do Nascimento Braga (Segmento Gestor), 
ficando esses componentes de se reunirem dia 04 de fevereiro de 2020, ás 14:30hs na 
sala do COMUS e dar uma direção sobre o assunto, solicitando a presença do Sr. 
Antônio Leandro. A Conselheira Mariana Freire faz um esclarecimento sobre o 
cadastramento do E-SUS, comunicando que vai ser realizado o mutirão no próximo 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

sábado (01/02/2020) na UBS do Crispim, sendo que todas as unidades estão 
cadastrando, umas mais rápido ou mais devagar, sendo que algumas já cadastraram a 
população inteira, onde também relata que esteve em reunião, onde cada Unidade vai 
trabalhar com uma estratégia que achar melhor e que funcione. Faz uso da palavra o 
Presidente Rogério Ramos citando o ocorrido no CEM com relação à questão do 
elevador quebrado, sendo que os pacientes não podem ficar sem o uso, onde vai ser 
elaborado um documento que será enviado à Secretaria para as devidas providências. 
Continuando Mariana Freire esclarece que sobre os elevadores do CEM, tem um 
contrato de manutenção, e não se tem alguém que tenha condição técnica que possa 
avaliar, se o que falam está correto ou não, sendo que aconteceu um problema parecido 
com o Pronto Socorro, que a empresa travou o elevador e alegou que enquanto não 
fechasse o contrato de manutenção não iriam destravar o elevador. O elevador da direita 
que estava quebrado está com uma prescrição de uma peça, que está fora do contrato 
de manutenção, onde a Secretaria tem que fazer uma conta, uma cotação, etc., onde 
nossa dificuldade está em conseguir essa peça, e nesse meio tempo desgastou o 
elevador da esquerda que parou, mas já está encaminhado a questão. Retoma a palavra 
o presidente Rogério Ramos, solicitando melhorias no atendimento da UBS do Crispim, 
pois está havendo reclamações sobre a forma de se tratar as pessoas, também está 
ocorrendo em outros locais como Pronto Socorro, etc., seria importante a Secretaria 
acompanhar essa situação. Faz uso da palavra Mariana Freire orientando que as 
pessoas devem procurar a Ouvidoria da Saúde e fazer suas reclamações nominais, para 
assim ser tomada a devida providência sobre o ajuste de conduta, sobre a reclamação 
em rede social ou genérica não temos condições de ter uma ação efetiva, referente a 
questão da UBS Crispim tem uma questão de gestão, onde foram tomadas medidas, 
mas tem questão individual de cada trabalhador. Faz uso da palavra o Conselheiro José 
Donizeti, colocando uma observação sobre uma agenda para apreciação e votação do 
Regimento Interno em Reunião Extraordinária. Intervêm as Conselheiras Rogéria Braga 
e Cinthia Muniz solicitando o envio do Regimento Interno do COMUS por e-mail, com 
um prazo para que se possam enviar as observações de cada um, para depois ir para 
o debate. Seguindo após discussões ficou decidido o envio do Regimento Interno do 
COMUS por e-mail a todos os Conselheiros, para que os mesmos enviem suas 
observações, e verificar junto aos documentos sobre o prazo de envio do Regimento 
atualizado e solicitar uma prorrogação da data de entrega do mesmo. Às 20h30min, 
nada mais havendo para ser tratado, o Presidente Rogério, encerra está reunião. E eu 
Meilai Jesus Shen, secretária, 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  
1º Suplente Marcos Gonçalves e Silva  
2º Suplente Benedito José Miranda da Silva  



 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PINDAMONHANGABA- 
COMUS 

 

comus.pindamonhangaba@gmail.com 

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 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  

 


