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Ata nº 026/2019 da Décima Quarta Reunião Extraordinária dia 14/03/2019 - 
COMUS 

Data: 14/03/2019 Horário:   19:30 HORAS 

Local: Centro Comunitário Delza de Oliveira – Cidade Nova 

Conselheiros 
Presentes: 

Comissão Organizadora da Conferência: Meilai Jesus Shen, André 
Luiz Correa Veronez, e Salvador Batista dos Santos.  
Secretaria de Saúde: Mariana Prado – Secretária Adjunta, Lilian Leme 
Bassanello – Gerente de Unidade de Saúde  
Prefeitura Municipal: Mirian Andrade -Coordenadora de Eventos e 
Promoção a Saúde 

Faltas 
Justificadas: 

 

Visitantes:  

Pauta: 

1ª Pauta: - Reunião Preparatória no Centro Comentário Delza de Oliveira 
no Bairro Cidade Nova para 9ª Conferência Municipal de Saúde 2019. 
 
 

As 19:30hs, deu-se início a reunião, onde Meilai solicitada para compor a mesa de 
abertura o Presidente do COMUS Rogério Ramos, o Diretor da Atenção Especializada 
José Carlos representando a Secretária de Saúde Valéria dos Santos, o Sr. Eli 
representando o Presidente Amigos de Bairro e Sr. Lucas Assessor do Vereador 
Roderley Miotto. O Presidente do COMUS Rogério Ramos faz uso da palavra dando 
boas-vindas aos moradores. José Carlos justifica que a Secretária Sr.ª Valeria dos 
Santos e Secretária Adjunta Sr.ª Mariana Freire não puderam estar presentes por 
motivo de doença, explica que o objetivo é mobilizar a população para a participação 
na Conferência da Saúde, sendo a reunião um aquecimento para o dia da 9ª 
Conferência Municipal de Saúde. O Sr. Eli também dá boas vindas. O Sr. Lucas se 
apresenta dando explicação da ausência do Vereador Roderley Miotto e também dá 
boas-vindas aos moradores. Em seguida Meilai explica aos moradores: O que é 
Conselho de Saúde - COMUS, o que é Conferência de Saúde, por que as pessoas 
devem participar, como fazer para participar, e proposta de discussão. Continuando 
José Carlos faz esclarecimento aos presentes: explicando que a saúde não depende 
exclusivamente do governo, mas também de cada um (atividades físicas, comer mal, e 
etc.), começou com 14 PSF e hoje tem 21 equipes ESF que trabalham com a 
prevenção, proporcionando saúde. Quando adoece aí sim precisa de médico. Justifica 
o atendimento do SUS, explica sobre as diretrizes do SUS e da composição do 
COMUS que é composto por: 50% usuários, 25% governo e prestadores e 25% 
trabalhadores; o mesmo explica sobre a questão que a Roseli falou sobre o papel do 
conselho na fiscalização do dinheiro do governo municipal, e sobre os vereadores 
também fiscalizarem. Explica sobre os montantes de recursos investidos pelos 
governos do estado, município e federal. Explica que o município deveria gastar 15% 
do seu orçamento, mas gasta mais de 30%. Faz uso da palavra Célio dizendo que tem 
que verificar o orçamento, que não está sendo atendido, e que o bairro está jogado as 
traças. Roseli fala sobre prevenção e diz que é responsabilidade do programa de 
família e fala sobre exames. Pede ao município que seja trabalhado com a prevenção. 
José Carlos fala que no início o programa prévio atender 400 famílias, mas a realidade 
é outra; continuando explica o que é delegado e como será a votação no dia 06 de 
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abril de 2019. Jaqueline moradora do Bairro Cidade Nova questiona sobre a UPA da 
Cidade Nova se vai ser construída. Intervém Veraniza e fala sobre a Pré - Conferência 
de Saúde pedindo para apresentar os eixos que serão discutidos na Conferência, que 
são 5 eixos e explica o porquê dos eixos, solicitando ao presidente desta Conferência 
para falar quais são eixos a serem trabalhados e qual o número do decreto que 
autoriza a realização da Conferência. O presidente Rogério Ramos explica o tema 
central da 9ª Conferência Municipal de Saúde 2019 e os 3 eixos e Meilai reforça lendo 
sobre os eixos dizendo que os grupos irão colocar os pontos positivos e negativos da 
saúde de Pindamonhangaba de acordo com os 3 eixos, solicitando a divisão dos 
grupos seguindo conforme descrito abaixo: 
 
Pontos positivos que foram levantados grupo 1:  
Facilitador: André Luiz Correa Veronez e Relator: José Maria Rodrigues (Presidente 
de Bairro do Campinas) 

1. Pronto Socorro mudança (terceirização); 
2. Upa na região Leste; 
3. CEPIC. 

Pontos negativos que foram levantados grupo 1: 
1. Deveria ter 2 equipes de ESF para atendimento; 
2. Pronto Socorro melhoria no atendimento; 
3. Médico, Dentista e Enfermeira saem de férias e não colocam outros para 

cobrir, população fica descoberta; 
4. Alguns ACS não são compromissados por que alguns usuários perdem 

exames e consultas, por que não são avisados com antecedência. 
 

Pontos positivos que foram levantados grupo 2:  
Facilitador: Miguel Jacob e Relator: Lauro de Oliveira do Nascimento. 

1. Entrega exames internet; 
2. Serviço transporte saúde; 
3. Novo Pronto Socorro; 
4. Descentralização da coleta de exames; 
5. Implantação do PSGO na Santa Casa; 
6. Pronto Socorro Infantil. 

Pontos negativos que foram levantados grupo 2: 
1. Falta prontuário eletrônico; 
2. Adequação de equipes do PSF de acordo com a população 

(territorialização); 
3. Melhoria na regulação de exames, consultas de especialidades, cirurgias 

eletivas. 
4.  Falta de habilitação e implantação da UPA Cidade Nova; 
5. Falta de medicamento alto- custo; 
6. Melhoria do sistema CROSS para UTI; 
7. Trazer a secretaria de saúde para área central junto COMUS. 

 


