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Ás nove horas e trinta e cinco minutos, do dia vinte e cinco de abril de dois mil e vinte dois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

reuniram- se no “Grupo da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do 2 

Galvão, os membros deste conselho com a presença de quatorze membros, sendo dez titulares e 3 

quatro suplentes. Com a palavra a presidente Maria Cecília desejou bom dia á todos, e agradeceu a 4 

presença, informou que faria uma alteração na pauta e deu início a reunião extraordinária, com a 5 

discussão das propostas para a 1º Plenária Municipal de Saúde Mental, passando a palavra para a 6 

conselheira Dilene Martins que fez a leitura das propostas. Com a palavra a conselheira Dilene 7 

Martins desejou bom dia a todos e fez a leitura das propostas de cada eixo. Com a palavra a 8 

conselheira Fernanda Muriano desejou bom dia a todos e colocou que essas propostas foram 9 

idealizadas pelas duas equipes do CAPS Adulto e do CAPS Infanto Juvenil, foram feitas duas 10 

propostas de cada eixo e apresentou a equipe para todos que estavam presentes. Deixou que essas 11 

propostas foram observadas necessárias e alegou que se tiverem outras o momento seria aberto para 12 

discussão e inclusão de novas propostas. Deu-se início a discussão e organização das propostas para a 13 

1º Plenária Municipal de Saúde Mental, onde serão quatro eixos com duas propostas cada. Lembrando 14 

que o município de Guaratinguetá optou pela plenária, onde não poderá enviar delegados, porém as 15 

propostas aprovadas devem ser enviadas até o dia trinta de abril. Após discussão ficaram definidas as 16 

seguintes propostas de cada eixo: EIXO 1 - CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA 17 

DE DIREITO A CIDADANIA: Proposta 1: Garantir o acesso de pessoas que fazem uso prejudicial 18 

de álcool e outras drogas, à serviços especializados, como CAPS AD, na perspectiva do Programa de 19 

Redução de Danos. Proposta 2: Garantir o acesso aos programas previstos na RAPS com vistas à 20 

inclusão dos usuários dos serviços de saúde mental (adulto e Infanto juvenil) em projetos de geração 21 

de trabalho e renda, viabilizando vagas para qualificação profissional e inserção no mercado de 22 

trabalho e gratuidade ao transporte público para usuários e acompanhantes; EIXO 2-GESTÃO, 23 

FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GARANTIA DE 24 

SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL; Proposta 1: Garantir o acesso aos serviços de urgência e 25 

emergência, implantar e implementar leitos psiquiátricos nos hospitais gerais ou a disponibilidade de 26 

vagas em municípios de referência. Proposta 2: Ofertar formação técnica permanente quanto ao 27 

trabalho em rede e as possibilidades da RAPS no trabalho intersetorial, através da garantia de 28 

aplicação dos recursos, bem como reajuste de valores previstos para a manutenção e ampliação do 29 

conjunto de ações de saúde mental e da rede de serviços substitutivos (residências terapêuticas, centro 30 

de convivência entre outros); EIXO 3- POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E OS PRINCÍPIOS 31 

DO SUS: UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE; Proposta 1:Ofertar e 32 

garantir o acesso a atendimento especializado com médico psiquiátrico para avaliação e condução dos 33 

casos no âmbito dos serviços de urgência e emergência, enquanto aguardam regulação dos casos via 34 

CROSS; Proposta 2: Organizar a Rede de Atenção à Saúde, para a identificação precoce e 35 

acompanhamento das pessoas com Transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares, através da 36 

capacitação das equipes da Atenção Básica e implantação de serviço especializado; EIXO 4 - 37 
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IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS DESAFIOS PARA O CUIDADO 38 

PSICOSSOCIAL DURANTE E PÓS-PANDEMIA; Proposta 1: Propor, discutir e garantir política 39 

pública normatizada e institucionalizada que defina a equipe de saúde mental especializada na 40 

Atenção Básica prevista na RAPS, dimensionando por território, garantindo a integralidade e 41 

intersetorialidade com as demais políticas públicas. Proposta 2: Fortalecer o trabalho intersetorial 42 

entre RAPS e demais áreas, considerando o impacto biopsicossocial da pandemia à agravos (suicídio, 43 

insegurança alimentar, fome, pobreza, confinamento, entre outros) através de campanhas e ações de 44 

prevenção, capacitações para identificação, vigilância, monitoramento e notificação, garantindo o 45 

acesso e o cuidado qualificado; Com a palavra a presidente Maria Cecília deu continuidade a reunião 46 

abrindo para mais colocações ou mudanças nas propostas. Deixou que na próxima quinta feira, dia 47 

vinte e oito de abril às nove horas no Grupo da Fraternidade Irmão Altino ocorrerá à primeira plenária 48 

de saúde mental, deixou a importância da participação de todos, principalmente dos conselheiros, pois 49 

haverá a necessidade de quórum para a aprovação das propostas. Seguindo a pauta colocou aos 50 

conselheiros que foi enviado via e-mail o memorando sobre a assistente farmacêutica que é a 51 

reavaliação do REMUME de dois mil e dezenove, que é uma proposta de avaliação de inclusão de 52 

novos medicamentos, segue a lista das medicações e deixou a necessidade da deliberação para não 53 

atrasar a compra por parte da secretaria municipal de saúde. Abriu para dúvidas e questionamentos 54 

dos conselheiros e não havendo colocou em votação que foi aprovado por unanimidade. Aproveitou 55 

para comunicar os conselheiros sobre as eleições da mesa diretora biênio 2021/2023, segundo o artigo 56 

22 do regimento interno, venho comunicar a eleição para mesa diretora, presidente, vice-presidente, 1º 57 

Secretário e 2º Secretário, será realizada a eleição no dia trinta e um de maio de dois mil e vinte dois 58 

através de uma reunião extraordinária e os candidatos poderão se inscrever até o dia vinte e seis de 59 

maio de dois mil e vinte e dois na sede do COMUS. Em seguida, fez a posse do conselheiro suplente 60 

da UNISSAB Vagner da Silva Henrique, desejando boas vindas. Informou que recebeu uma ligação 61 

da SAAEG e eles estão elaborando uma comissão sobre o fundo municipal de resíduos sólidos e 62 

preciso da indicação de dois conselheiros para representar o COMUS, ficou definido que seria o 63 

conselheiro Adilson Lopes o titular e o conselheiro Sidney Higino como suplente. Foi solicitado pela 64 

vigilância de saúde solicitando um profissional de saúde como suplente no comitê de mortalidade 65 

materno infantil, ficou defino que a enfermeira Leila Cristina representaria o COMUS. Aproveitou os 66 

conselheiros presentes e colocou para aprovação a ata da trecentésima octogésima primeira reunião 67 

ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Com a palavra presidente Maria Cecília agradeceu a 68 

participação de todos não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião ás dez horas e cinquenta e 69 

três minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que 70 

secretariei e pelos demais membros.  71 

 72 

 73 

 74 
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Deliberação:  75 

 76 

 77 

A- Deliberação do REMUME 2019. 78 
 79 

 80 


