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RESOLUÇÃO Nº 05 DE 25 DE ABRIL DE 2022. 
 

Aprova as propostas municipais para a 
área de saúde mental, e definição de 
delegados/suplentes para a Conferência 
Estadual de Saúde/Conselho Estadual de 
Saúde, desta Secretaria Municipal de 
Saúde de São Tiago. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO TIAGO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei 
Municipal nº 1.119 de 08 de Julho de 1992; 
 

Considerando a Lei Federal nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, Art. 3º “Caput” e 6º; 
 

Considerando a Lei Federal nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990;  
 

Considerando as deliberações dos setores da saúde, demais entidades públicas e/ou civis de 
representação de classe deste município em Assembleia realizada;  
 

Considerando a Deliberação da 176ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de São 
Tiago; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprova as propostas para a área da saúde mental, inclusive o envio das mesmas à Conferência 
Estadual de Saúde/ Conselho Estadual de Saúde, para as consequentes deliberações, conforme 
registro na Ata da 176ª Reunião Extraordinária deste Conselho, sendo: “-Contratação de mais 
profissionais da Psicologia; -Abertura de leito de retaguarda em estabelecimento de saúde apto para tal; 
-Contratação de psiquiatra infantil (crianças e adolescentes) e neuropediatra; -Capacitação contínua 
para os profissionais da saúde mental; -Promover trabalhos com familiares de usuários que passaram 
por internação. -Contratação de terapeuta ocupacional; -Ações e palestras de incentivo à vida; -
Aumento de atendimentos psicológicos; -Fomento de políticas públicas voltadas para saúde mental das 
crianças, adolescentes, adultos, professores e comunidade com grupos de apoio; -Contratação de mais 
profissionais: psicólogos, psicopedagogos, terapeutas, psiquiatras e fonoaudiólogos; -Construir mais 
parques infantis e retorno do funcionamento completo da Praça de Esportes; -Realização de oficinas 
terapêuticas com número reduzido de alunos; -Realização de palestras para pais e alunos versando 
sobre a importância dos valores e limites na vida familiar e sociedade, principalmente para jovens e 
adolescentes; -Promover saúde mental dentro dos grupos de ginástica do NASF, inclusive palestras, 
rodas de conversa e dinâmica.” 
 

Art. 2º Ficam definidos os delegados para participação na Conferência Estadual de Saúde Mental, a 
saber: representante dos usuários: GEIZA APARECIDA CAPUTO RODRIGUES e MARIA DESIDÉRIA DOS 
SANTOS. Representante da saúde mental municipal: ANANDA VIEIRA MISTRUZZI. Representante do 
governo municipal/gestão: MARIA CRISTINA LOURENÇO.  
 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

EDSON SANTIAGO DA MATA 
Presidente do CMS-ST 

Representante dos Usuários  do SUS 

MARIA CRISTINA LOURENÇO 
Vice-presidente do CMS-ST 

Representante do Governo Municipal 
 
 

MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA CAMPOS 
Conselheira Municipal de Saúde 
Representante do Prestador SUS 

AMANDA CARLA DA SILVA 
Conselheira Municipal de Saúde 

Representante dos Trabalhadores do SUS 
 
 

ROSA ANGÉLICA VIEIRA 
Conselheira Municipal de Saúde 

Representante dos Trabalhadores do SUS 

RANIANE APARECIDA DOS SANTOS 
Conselheira Municipal de Saúde 

Representante dos Trabalhadores do SUS  
 
 

BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA 
Conselheira Municipal de Saúde 

Representante dos Usuários 
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