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Às nove horas e trinta e cinco minutos, do dia dois de junho de dois mil e dezesseis, reuniram- se na
“Associação dos Aposentados de Guaratinguetá” sito à Rua Vereador Benedito Honório de Oliveira,
nº 170 – Centro, - os membros deste Conselho com a presença de dezesseis membros, sendo treze
titulares e três suplentes. Dando início aos trabalhos a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes
cumprimenta a todos e todas e compõe a mesa com o Secretário de Saúde Dr. Edison Riccomi, VicePresidente Sr. Geniel Augusto da Silva, Sr. Marlon Pisani Bichels e o Secretário Executivo Sr.
Adilson Lopes dos Santos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes cumprimenta a todos e informa que a
reunião da Mesa Diretora antes do início desta Plenária foi no sentido de nos direcionarmos na
condução desta devido ao fato do descredenciamento da Alta Complexidade do Hospital Frei Galvão
que vamos aqui relatar e tomarmos um posicionamento. Dando início ao nosso expediente temos duas
Atas para deliberar as de Nº 310ª e 311ª de 28 de janeiro de 2016 e 25 de fevereiro de 2016
respectivamente e abro ao Srs. (as) para alguma ressalva. Sem nenhuma ressalva a Presidente Srª. Ana
de Souza Guerra Gomes coloca em votação sendo aprovada por todos. Na Ordem do Dia teremos os
seguintes temas: A – Deliberação do SARGSUS 2015 – Relatório Anual de Gestão; B – Alta
Complexidade – Panaroma; C – Indicação – Curso de Formação de Conselheiros de Saúde.
Vamos fazer uma alteração de Pauta, pois a pedido da SMS o primeiro item da Ordem do Dia ficará
para a próxima reunião e que a pedido do Secretário na fala do Gestor estará entrando no segundo
item da Ordem do Dia Alta Complexidade – Panaroma. Com a palavra o Secretário de Saúde Dr.
Edison Riccomi cumprimenta a todos e coloca que como todos têm acompanhado nos últimos
sessenta dias as negociações em relação aos procedimentos e atendimentos em relação à Alta
Complexidade aqui de Guaratinguetá e como já foi dito aqui por mim nas reuniões passadas
notadamente na do mês de março onde coloquei como estava a situação e as negociações e hoje tenho
a dizer que após diversas tentativas e propostas levadas pela Secretaria de Saúde junto a DRS 17 e a
Secretaria de Estado para que o serviço de Alta Complexidade ficasse no HFG foram rejeitadas até o
ponto que na semana passada com a vinda de um técnico da Secretaria de Estado da Saúde que trouxe
uma determinação de descredenciar toda a Alta Complexidade do HFG e levá-la para a Santa Casa de
Guaratinguetá. Nós tivemos acesso à proposta da Santa Casa tinha feito a Secretaria de Estado para os
atendimentos a curto, médio e longo prazo se predispondo a realizar todo o atendimento de todas as
especialidades que o HFG fazia com a concordância da Secretaria de Estado da Saúde de encaminhar
um aporte financeiro de oito milhões de reais para que toda a estrutura necessária pudesse ser
realizada. A Santa Casa deixou bem claro que só daria início as obras de reforma e ampliação desde
que os repasses financeiros fossem efetuados pela Secretaria de Estado e que já estivessem
depositadas em conta sendo que houve a concordância pela DRS 17 e do Colegiado, pois não
queríamos a saída dos recursos aqui da região além de termos o transtorno de realizar o transporte dos
pacientes para Hospitais distantes fora da região. Nas conversações com técnico da Secretaria de
Estado Dr. Nelson foi acertado que a transição seria realizada paulatinamente sendo que o HFG e a
Santa Casa iriam atender a Hemodiálise sendo que os pacientes que estão no HFG continuariam a ser
atendidos lá e os que estavam sendo atendidos fora e os novos seriam atendidos na Santa Casa, a
Oncologia Clínica e Cirúrgica ficaria com a Santa Casa e a Radioterapia continuaria no HFG. Isto
tudo foi acertado e formulado na sexta feira passada na DRS 17 com a presença da Secretaria de
Saúde de Guaratinguetá, Prestadores HFG e Santa Casa, o Dr. Nelson representante da Secretaria de
Estado e a Diretora Regional Sra. Maristela com a aceitação dos prestadores. Na tarde de terça-feira
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recebi um telefonema da DRS 17 que haveria uma reunião hoje de manhã para discutirmos este
assunto pedindo a presença dos técnicos da Secretaria de Saúde, do HFG e Santa Casa para
reformularmos o contrato quanto à referência e os recursos financeiros. Ontem à tarde recebi outro
telefonema da DRS 17 comunicando que o HFG não mais estaria inserido neste processo, ou seja, o
Governo do Estado resolveu retirar toda a Alta Complexidade do hospital. Então a minha
argumentação foi baseada no seguinte: se a Santa Casa tem uma proposta que dentro de 180 a 360
dias de adequação total não teremos condições de colocar os pacientes de imediato. A resposta da
DRS 17 é que a metade ficaria na Santa Casa e o restante no Hospital Regional, isto colocado eu
como Gestor Municipal dei minha negativa quanto a esta proposta tendo em vista que nenhum
município da região tem condições de transporte para esta eventualidade. Diante deste fato solicitei o
adiamento desta reunião e de imediato contatei o Governo do Estado para que prorrogasse pelo menos
por um tempo determinado este convenio junto ao HFG até que um prestador se adequasse
tecnicamente para que não tivéssemos problemas de desassistência na região, mas infelizmente não
obtivemos sucesso, pois o Governo do Estado está irredutível e não mais quer que o HFG realize
nenhum procedimento na Alta Complexidade. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca
que diante disto gostaria de ouvir os Srs. (as) Conselheiros (as) e que cada uma sugerisse e se
posicionasse sobre este fato a fim de encontrarmos uma saída para que não percamos os serviços de
Alta Complexidade. Com a palavra o conselheiro Dr. Saluar Pinto Magni coloca que judicialmente
tentará através de um Mandato de Segurança provocar a Justiça no sentido de haja uma investigação e
que responsabilidades sejam apuradas, mas de antemão não acredita que obteremos sucesso tendo em
vista que é desejo da DRS 17 e do Governo do Estado em não mais ter tratativas com o HFG pelo
mesmo ter por diversas vezes colocado que não quer mais realizar a prestação dos serviços. Com a
palavra o conselheiro Sr. Marlon Pisani Bichels esclarece que quanto aos ofícios que uma ora quer
outra ora não quer é que tivemos intervalos de discussão em que tratativas foram realizadas, mas não
se chegou a um consenso. Com a palavra o Vice-Presidente Sr. Geniel Augusto da Silva sugere que
diante deste fato precisamos rever a autonomia do conselho, pois ficarmos aqui discutindo e não ter
reconhecimento e poder de decisão não adianta nada e ademais gostaria de saber se já saiu a Portaria
de descredenciamento, pois se já saiu em minha opinião nada há a fazer. Com a palavra o conselheiro
Sr. Marcos Antônio coloca que este é um problema político e que político gosta de gente e bastante e
sugere que haja uma maior participação da população e que se reúnam os secretários dos 17
municípios para cobrar do Governo do Estado uma imediata solução deste caso e sugere ainda que
convidemos um membro da Comissão de Saúde da Câmara para que compareça ao conselho para
prestar esclarecimentos sobre as suas atribuições. Colocado em votação a propositura foi aprovada
pela maioria dos presentes. Com a palavra a conselheira Srª. Ana Paula Rosa coloca que a seu ver
realmente este problema é mais político e que precisamos aproveitar este momento para levarmos em
frente o movimento entre os conselhos do Circuito da Fé e Vale Histórico na tentativa de
sensibilizarmos todos os Secretários que compõe o Colegiado para que possam discutir e que através
de consenso encontrem uma solução para este problema que já está prejudicando aos pacientes de
nossa região. Com a palavra o conselheiro Dr. Marcus Vinicius informa que esta briga não esta
restrita a Guaratinguetá e que esteve ontem na Sociedade de Oncologia do Estado de São Paulo em
Taubaté onde foi definido que vai ser realizada na semana próxima um Fórum com a participação do
CRM, Associação Paulista de Medicina e a Sociedade de Oncologia, OAB e Ministério Público para
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estarem discutindo as transferências dos pacientes do HFG para o HR serão também convidados os
oncologistas do HR para estarem se posicionando quanto a como está os serviços e se conseguem
estar recebendo estes pacientes de fora e isto vai ser levado em frente pelo CRM e pelo CREMESP, a
fim de termos claro como será este atendimento. Gostaria de ter um esclarecimento de como está os
serviços do Programa Rede Cegonha e da UTI Adulto já que fui informado que as verbas da Rede
Cegonha foi transferida para a Santa Casa de Lorena e a da UTI Adulto para a Santa Casa de
Aparecida. Com a palavra o Secretário de Saúde Dr. Edison Riccomi coloca que esta instalado o caos
na nossa região com relação às Santas Casas. Em resposta aos questionamentos tenho a dizer que o
teto financeiro para os leitos de UTI Adulto esta atrelado ao teto da Alta Complexidade, portanto se
perder a Alta Complexidade automaticamente perde-se o teto da UTI Adulto. Quanto a Rede Cegonha
já solicitamos por diversas vezes a transferência do teto financeiro para o HFG, mas não obtivemos
sucesso e não sei como vai ser solucionado esta questão estando a cargo da DRS 17 a definição. Com
a palavra o conselheiro Sr. Paulo Garcia questiona se a CND (Certidão Negativa de Débito) é
obrigatória para convênios com o Estado se o é também para o município. Com a palavra o Secretário
de Saúde Dr. Edison Riccomi coloca que quando da assinatura do convênio com o HFG o mesmo
estava devidamente documentado e, portanto dentro das normas legais. Acontece que esta CND tem
prazo de validade e deve ser renovada e é isto que esta ocorrendo no momento com o HFG que esta
com a certidão vencida e por isso o Governo do Estado alegou que não firmaria o convênio como
Hospital Estruturante. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca a plenária o último item
da Ordem do Dia - Indicação para Curso de Formação de Conselheiros de Saúde expõe como será
este Curso e abre para os conselheiros se manifestarem lembrando que como o nosso conselho é
paritário seria bom na medida do possível que a indicação fosse de forma paritária. Isto posto foi
indicado pela plenária para estarem realizando o curso os conselheiros (as) Sr. Paulo Garcia, Sr.
Geniel Augusto da Silva, Srª. Ana Paula Rosa e Débora Claro. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo
Garcia questiona a quantas anda os CGLs (Conselho Gestores Locais), se estão em funcionamento e
se não estão há a necessidade de reativa-los já que tem recebido reclamações de Presidentes de
Associação de Bairros quanto à funcionalidade. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca
que temos uma comissão para cuidar disto e que necessário se faz que seus membros se reúnam para
realizarem um planejamento objetivando a reativação dos CGLs. Finalizando a Presidente Srª. Ana de
Souza Guerra Gomes agradece a presença de todos. Não havendo nada mais a tratar a reunião
encerrou-se às onze horas e trinta minutos, lavrando-se á presente Ata que vai assinada por mim
Adilson Lopes dos Santos que secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença.
Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em
DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa
interessar, de direito, para consulta a qualquer momento.
Deliberações:
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