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Às nove horas e trinta e seis minutos, do dia trinta de junho de dois mil e dezesseis, reuniram- se na 1 

“Associação dos Aposentados de Guaratinguetá” sito à Rua Vereador Benedito Honório de Oliveira, 2 

nº 170 – Centro, - os membros deste Conselho com a presença de 17 membros, sendo12 titulares e 05 3 

suplentes. Dando início aos trabalhos a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes cumprimenta a 4 

todos e todas e compõe a mesa com o Secretário de Saúde Dr. Edison Riccomi, Sub-Secretária Maria 5 

Gorete Niitsu Brígido, Vice-Presidente Sr. Geniel Augusto da Silva, Sr. Marlon Pisani Bichels e o 6 

Secretário Executivo Sr. Adilson Lopes dos Santos e o Provedor da Santa Casa Sr. Carlos Henrique. 7 

Agradecer a presença do Sr. Fernando Brasílio e Srª. Irani dos Conselhos Municipais de Saúde de 8 

Aparecida e Cruzeiro respectivamente que vieram para ouvir sobre a mudança da Alta Complexidade 9 

para a Santa Casa.  Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos cumprimenta a todos e todas 10 

informando que temos um ATA para deliberar, ATA 312 de 31 de março de 2016 que foi 11 

encaminhado para todos os senhores (as) por e-mail, se alguém tem alguma ressalva para ser feita, por 12 

favor, se pronuncie. Sem ressalvas foi colocada em votação pela Presidente Srª. Ana de Souza Guerra 13 

Gomes e aprovada por todos.  Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos gostaria primeiramente 14 

de estar colocando para os senhores que sobre o centro de Zoonoses infelizmente o Dr. Felipe não 15 

pode estar presente, mas na próxima reunião ele promete estar prestando esclarecimentos sobre a 16 

Zoonoses, informar tambem que encaminhamos um oficio conforme sugestão do Conselheiro Sr. 17 

Marcos Antônio um oficio para a Câmara Municipal convidando a Comissão de Saúde para estar 18 

participando de Reunião do Conselho para prestar alguns esclarecimentos. Recebemos uma resposta 19 

do Presidente Sr. Marcelo Caetano Valadares Coutinho através do oficio, dizendo que as Comissões 20 

Legislativas da Câmara possuem a missão precípua de realizar estudo especializados sobre 21 

preposições que irão ser discutidas e votadas pelo Plenário, destinadas a praticar atos meramente 22 

legislativos, por tanto não legislam, não deliberam, não administram e nem tampouco julgam; apenas 23 

estudam, investigam e apresentam conclusões ou sugestões, concretizadas em pareceres de caráter 24 

meramente informativo para o Plenário, que é soberano. Tais Comissões só se pronunciam sobre os 25 

aspectos técnicos das proposições que tramitam pela Câmara, não possuindo atribuições externas, 26 

razão pela qual toda vez que tiverem necessidade de dados e esclarecimentos do Executivo e demais 27 

Entidades, deverão solicitar à Presidência da Mesa que os requisite de forma regimental. Recebemos 28 

também do Projeto Jovem em Cristo, Casa de recuperação Jovem em Cristo, sociedade civil no bairro 29 

da colônia que estão pedindo o apoio do conselho para ser reconhecida como Comunidade 30 

Terapéutica e ser conveniada com o Governo do Estado para estarem aptos a receberem repasse de 31 

verbas. Estamos reforçando este pedido a Secretaria de Saúde para que faça os encaminhamentos 32 

necessários. Passamos agora para os informes do gestor com a palavra o Dr. Edison Riccomi 33 

cumprimenta a todos e coloca que em março desse ano assumiu a Presidência da cooperativa de 34 

credito em todo Vale do Paraíba ora denominada UNICRED e hoje denominada SISCOB. Quando a 35 

principio assumi a Presidência do Conselho Administrativo dessa cooperativa ocorreram 36 

modificações junto ao Banco central que determinava que o Presidente destas entidades não poderia 37 

ter cargo público. Tendo em vista esta determinação optei em me afastar do cargo de Secretário 38 

Municipal de Saúde comunicando ao Prefeito Dr. Francisco Carlos que acolheu o meu pedido de 39 

afastamento e fez a indicação de um novo gestor sendo que a Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido será a 40 

Secretária de Saúde. Tinha, portanto por obrigação vir até aqui conversar com vocês, para agradecer 41 
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muito este período que nós passamos juntos com péssimos, maus e ruins momentos, porque 42 

momentos bons foram poucos, pois lidar com a Saúde publica é uma coisa bastante estressante, e uma 43 

caminhada muito amarga.  Então agradeço a todos e que estou à disposição de vocês ainda como 44 

medico, como funcionário publico, municipal concursado, vou voltar as minhas atividades junto à 45 

saúde, peço desculpas a quem tenha sentido qualquer tipo de atrito com a minha pessoa, peço 46 

desculpas porque o tempo todo a gente sempre buscou e pensou em atender a população de 47 

Guaratinguetá e a saúde publica, posso afirmar com certeza e de coração aberto que tivemos embates 48 

aqui bastante calorosos, mas eu vejo que a missão de todos nós aqui foi sempre em prol da melhoria 49 

da nossa saúde que todos nós sabemos é bastante complicada, então muito obrigado por tudo Srª. 50 

Presidente Ana Guerra, a nossa Ex-Presidente Srª.  Nilce Monteiro e obrigado Sr. Adilson e a todos 51 

aqui que participaram disso. Com a palavra a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes em nome 52 

do conselho agradece o Dr. Edison Riccomi não só como Secretario, mas como companheiro e 53 

conselheiro, pois com sua parceria nos participava de tudo que ocorria na saúde de nosso município, 54 

então nosso muito obrigado. Com a palavra a Dra. Elizabeth Martins coloca que a Secretaria da Saúde 55 

vai ficar em boas mãos com a competência da Gorete, mas que vamos sentir muito a falta do Dr. 56 

Edison Riccomi que sempre nos acolheu com delicadeza e presteza e que Deus abençoe seu caminho. 57 

Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos informa para os conselheiros (as) que estão na 58 

qualidade de pré-candidato nas próximas eleições que estejam encaminhando o seu afastamento do 59 

Conselho até depois de amanhã dia 2 de junho. Sem nenhuma proposição passamos para a Ordem do 60 

Dia com os seguintes itens: 61 

A – Deliberação do SARGSUS 2015 – Relatório Anual de Gestão. 62 

B – Deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças – Prestação de Contas do 1º 63 

Quadrimestre de 2016. 64 

C – Alta Complexidade –  Provedor da Santa Casa –  Sr. Carlos Henrique. 65 

D - Explanação sobre o Centro de Zoonoses. 66 
Deliberação do SARGSUS 2015 – Relatório Anual de Gestão que foi encaminhado a todos por e-mail. 67 

Com a palavra a nova Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido cumprimenta a todos, 68 

primeiramente eu queria dar continuidade ao que o Dr. Edison falou sobre a minha posse agora como 69 

Secretaria Municipal de Saúde, um cargo de extrema responsabilidade, não dizendo que como Sub- 70 

Secretaria também não o é, porém é uma responsabilidade grande, uma honra, porque durante toda minha 71 

vida profissional nunca almejei um cargo assim de tamanho status, que me foi proposto pelo Prefeito Dr. 72 

Francisco Carlos que desse eu continuidade, o que muito me honra e que eu espero com a minha 73 

capacidade profissional, com o meu amor ao próximo, a minha dedicação, e por um motivo muito grande 74 

também em ser especializada em Saúde Pública farei todo o possível para honrar esse cargo e estar 75 

presente e participativa na Secretaria da Saúde contando com todos os presentes aqui e toda minha equipe 76 

da saúde, pois sem este apoio nós gestores não conseguimos nada se não tivermos a parceria dos 77 

funcionários, do Conselho, de todas as pessoas envolvidas com a saúde, então eu quero deixar claro que 78 

eu estou disponível, tentando me preparar melhor para caminhar junto a Secretaria da Saúde, cada vez me 79 

empenhando mais, a gente tem um ano complicado pela frente, um ano de muitas mudanças, mas eu 80 

espero em Deus principalmente, que ele me de forças e me norteie o caminho a ser seguido da forma que 81 

mais favoreça nós enquanto gestores municipais. Hoje a minha fala aqui é sobre o SARGSUS, todos os 82 
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anos a gente faz um relatório e eu sempre explico que o SARGSUS é uma ferramenta eletrônica que o 83 

Ministério da Saúde disponibiliza aos gestores para que possamos através dele pactuar as metas para 84 

melhorarmos o serviço publico e o serviço de saúde.  Este relatório é uma síntese onde pontuamos os 85 

principais pontos que nós consideramos de suma importância pra mostrar como esta o panorama da saúde 86 

no nosso município. Esses índices na verdade eles são tirados do DATASUS, não é uma coisa que nós 87 

criamos e que nós estamos apontando, a gente faz um cruzamento de informações com o DATASUS e é 88 

ele que norteia o nosso planejamento para o próximo ano, esses índices que nós vamos mostrar aqui hoje 89 

eles são referentes a 2015 e já vamos pactuar os índices para o próximo ano. O SARGSUS na verdade é 90 

um sistema de apoio ao Relatório de Gestão e como eu falei ele vai nos indicar onde devemos melhorar, 91 

onde nós vamos aplicar mais os investimentos da saúde, recursos financeiros da saúde, e também de 92 

forma transparente a demonstração de como esse recurso é utilizado, é feito através da demografia e 93 

dados morbimortalidade, sendo que morbidade de um município é a relação entre a enfermidade e 94 

numero de habitantes, então ele mostra claramente que nós avançamos muito, porque o nosso numero de 95 

pessoas enfermas esta bastante razoável em relação ao numero de habitantes que nós temos e que a gente 96 

considera pessoas sadias. Após a apresentação das principais diretrizes coloca que o Relatório esta 97 

bastante satisfatório e que isso é motivo de orgulho para a Secretaria da Saúde, claro que contando com o 98 

apoio da nossa atenção básica, mas temos muito a acrescentar, crescer, e a ofertar para a nossa população, 99 

mas mediante a esses números nós ficamos bastante satisfeitos, vamos tentar melhorar, essa é nossa meta, 100 

vamos tentar fechar o ano de 2016 pactuando índices e cumprindo bem além do pactuado, isso é um 101 

esforço de toda Secretaria da Saúde, um esforço do COMUS que sempre esteve com a gente além do 102 

apoio imprescindível dos nossos prestadores, então esta é uma síntese do nosso relatório de gestão, 103 

obrigada. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos agradece a Secretária pela apresentação a abre 104 

aos conselheiros (as) para seus questionamentos. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Garcia coloca 105 

que ao analisar o Relatório verificou que a maior parte da população do nosso município está na faixa de 106 

40 a 60 anos e que isto reflete em muito no atendimento, pois as pessoas mais idosas utilizam muito o 107 

sistema de saúde. Em cima desta observação gostaria de saber se existe um planejamento para atender 108 

esta demanda que será crescente. Um índice que não consta no Relatório é o que diz respeito à gravidez 109 

de adolescentes e gostaria de saber qual é este índice. Com a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu 110 

Brígido, esse relatório na verdade a cada 4 anos a gente faz o chamado Plano Municipal de Saúde, esse 111 

plano municipal de saúde ele contempla uma programação para 4 anos, o nosso plano hoje é 2014 até 112 

2017, então é feito toda uma programação, eu posso até colocar aqui a disposição do conselho porque eles 113 

tem um plano municipal lá, então em relação à programação e metas, ou planejamento da secretaria da 114 

saúde esta todo nesse plano municipal de saúde, eu vou deixar a disposição do COMUS para vocês 115 

observarem. Em relação ao numero de gestantes menores, de crianças que nascem de gestantes menores 116 

nós temos esses dados da Vigilância Epidemiológica, esse instrumento SARGSUS ele não contempla 117 

isso, porque ele meio que ele generaliza, mas se você quiser separadamente eu tenho esses dados na 118 

vigilância epidemiológica, eu vou anotar aqui e pedir para que eles enviem para o Conselho e o senhor vai 119 

ter acesso certinho dessas mães menores. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Garcia coloca que é de 120 

suma importância à interação entre os conselhos para que tenhamos como cruzar os dados o que 121 

facilitaria o trabalho de todos.  Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido 122 

coloca que é muito importante um fator chamado intersetorialidade que vem a ser uma articulação entre 123 
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setores sociais que se interagem e cada um disponibiliza seus dados, e dos da saúde estão à disposição de 124 

qualquer setor social. Com a palavra à conselheira Srª. Rosalba coloca que em sua análise do Relatório  125 

pode observar que o índice maior da morbidade é por problemas circulatórios  e hoje nosso atendimento é 126 

insatisfatório nesta especialidade pela falta de profissionais médicos e gostaria de saber se existe um 127 

planejamento para os próximos anos. Observo também que temos deficiências na parte clínica e 128 

pediátrica onde se verifica também a inversão da pirâmide, enfim existe essa visão de estar aumentando 129 

esse atendimento para melhorar para a população. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete 130 

Niitsu Brígido coloca que quanto à questão vascular nós tínhamos somente a Dra. Lúcia Riccomi na rede 131 

para atendimento desta especialidade sendo que a mesma prestava o serviço para colaborar com o 132 

município já que é concursada como clínica. Infelizmente ela se afastou e tentamos referenciar a vascular 133 

para o Estado que tem muita dificuldade na contratação de profissionais nesta área. Na realidade a 134 

obrigação do município é com a atenção básica, ou seja, as especialidades de clinico, gineco/obstetra e 135 

pediatria, mas para uma melhoria na qualidade do atendimento criou-se as outras especialidades que 136 

foram para o AME e para o Centro de Saúde. Nós temos uma grande perspectiva de resolução com a 137 

abertura do AME Lorena que irá ofertar outras especialidades como oftalmologista para exames mais 138 

complexos, dermatologista e talvez vascular. Independente do AME Lorena a nossa pretensão é 139 

realizarmos um concurso para medico vascular, geriatra e dermatologista, então existe sim a perspectiva 140 

que com planejamento possamos intensificar esses atendimentos, inclusive clinico, porque o clinico 141 

muitas vezes resolve tanta coisa, e a gente não precisa ficar dependendo de um especialista, então isso 142 

está sim dentro do nosso planejamento. Com a palavra a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes faz 143 

uma observação quanto ao indicador da água e pergunta sobre a qualidade já que ela não chega limpa nas 144 

residências. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido coloca que este índice 145 

é o da proporção de analises realizadas e não estamos dizendo que água seja 100% e sim que cumprimos 146 

100% da coleta para analise e quanto à qualidade da água os resultados são emitidos pelo laboratório 147 

Adolfo Lutz que encaminham para a Vigilância. Com a palavra o Sr. Adilson pergunta ao Pleno se todos 148 

estão esclarecidos e sem mais questionamentos a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes coloca em 149 

votação o SARGSUS 2015- Relatório Anual de Gestão sendo aprovado por todos. Deliberação do 150 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças – Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016. 151 
Com a palavra o Sr. Adilson passa para o segundo item da Ordem do Dia - Deliberação do Parecer da 152 

Comissão de Finanças sobre a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016 colocando que 153 

encaminhou a todos os conselheiros.  Com a palavra a Presidente da Comissão Sra. Beatriz coloca que as 154 

contas foram analisadas e nada foi encontrado que desabone e damos parecer favorável a sua aprovação e 155 

se alguém tiver alguma dúvida estou à disposição para esclarecimento. Sem questionamentos a Presidente 156 

Srª. Ana de Souza Guerra Gomes coloca em votação a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2016 157 

sendo aprovada por todos. Alta Complexidade – Provedor da Santa Casa – Sr. Carlos Henrique. Com 158 

a palavra o Sr. Adilson coloca que convidamos o senhor Carlos Henrique para estar fazendo uma 159 

explanação e também responder os questionamentos dos senhores conselheiros sobre a transferência da 160 

Oncologia e da Hemodiálise para a Santa Casa. A Mesa Diretora e Membros da Comissão Executiva 161 

compareceram ontem em visita a Santa Casa para conhecer as novas instalações juntamente com as Srª. 162 

Irani e Margarida do Comus de Cruzeiro e agradecemos pelo carinho, pela acolhida. Verificamos que a 163 

reforma esta na etapa final sendo que o espaço da Oncologia esta em fase final de acabamento e que o 164 
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espaço da Hemodiálise está pronto inclusive já recebendo alguns pacientes sendo que a parte técnica nós 165 

não temos conhecimento e a nossa preocupação é com respeito justamente aos protocolos se estão de 166 

acordo e se a Vigilância Sanitária realizou a fiscalização. Com a palavra o Provedor da Santa Casa Sr. 167 

Carlos Henrique cumprimenta a todos e faz um breve histórico de como as coisas aconteceram. A gente 168 

teve uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde, com o Secretario Estadual Dr. Davi Uip, Dr. Edison 169 

Riccomi e o Prefeito Dr. Francisco Carlos porque no decorrer de 2015 a Santa Casa estava tendo 170 

dificuldade porque por força de contrato ela tinha que atender os pacientes encaminhados pela CROSS, 171 

mas essas AIHs não eram emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, portanto a Santa Casa fazia o 172 

atendimento, mas não recebia. Como basicamente na totalidade os pacientes eram do Estado de SP a 173 

gente pediu para que Secretário Estadual Dr. Davi Uip intercedesse de alguma forma para que a Santa 174 

Casa pudesse cumprir o contrato que tem implicações no Programa Santa Casa Sustentáveis, pois temos 175 

que fazer um percentual de atendimentos a esses pacientes para que possamos receber o incentivo que 176 

esta previsto nesse programa. O Dr. Edison Riccomi colocou todas as dificuldades que o município 177 

enfrentava por conta disso e que entendemos perfeitamente por conta de todas as deficiências que a saúde 178 

publica tem. Quando um município tem uma estrutura de saúde melhor que a dos outros ele acaba sendo 179 

sobrecarregado e não consegue equacionar com a invasão de pacientes de outros municípios que não 180 

estão com a saúde tão bem estruturada.  Foi proposto que se o Hospital Frei Galvão fosse contemplado 181 

como Hospital Estruturante, dentro do Programa Santas Casas Sustentáveis a Secretaria teria condições 182 

de pagar as AIHs que a Santa Casa estava atendendo. Aconteceu uma segunda reunião entre Santa Casa, o 183 

Prefeito Dr. Francisco Carlos, Dr. Edison Riccomi, com a participação do Sr. Gilberto Nering no final do 184 

ano passado em novembro se eu não me engano a respeito das dificuldades sobre a contemplação do 185 

Hospital Frei Galvão como Hospital Estruturante e a possibilidade da Santa Casa receber sobre os 186 

pacientes encaminhados pela CROSS, mas por uma serie de fatores isso não se resolveu. Em vista disso 187 

houve uma reunião em São Paulo com a participação dos 17 municípios que fazem parte aqui da região 188 

do Circuito da Fé e Vale Histórico com a presença dos prestadores Santas Casa de Guaratinguetá, 189 

Cruzeiro e Aparecida onde o Secretário de Saúde do Estado Dr. Davi apresentou um oficio onde 190 

declinava que em vista do descredenciamento da Cardiologia estava colocando a disposição todos os 191 

outros serviços de Alta Complexidade. O Secretario de Saúde do Estado colocou aos Prestadores e 192 

Secretários presentes que tivessem interesse na prestação desses serviços que apresentassem suas 193 

propostas com certa urgência para resolução deste problema. Colocamos nossa proposta na qual constava 194 

todo o investimento que seria necessário para que a gente pudesse assumir e manter estes serviços em 195 

nosso município. O processo se desenrolou de forma lenta e fomos informados pelo Secretário Adjunto 196 

do Estado Dr. Pollara que não haveria condições do Governo do Estado auxiliar a Santa Casa com os 197 

investimentos propostos. Isto posto a Santa Casa saiu em busca de uma solução para viabilizar que 198 

serviços pudessem ser aqui realizado já que o tempo era curto e uma definição tinha que ser tomada. 199 

Decidimos então que a Santa Casa num esforço muito grande iria absorver esses serviços sendo que já 200 

tinha montado o Serviço de Hemodiálise que necessitaria de uma ampliação e que a preocupação maior 201 

ficaria por conta da Radioterapia já que necessitaria de um investimento muito alto além do tempo curto 202 

para sua viabilização. Para que os outros Serviços de Oncologia fossem absorvidos fizemos uma operação 203 

de guerra para reforma do espaço onde era o Pronto Socorro Municipal e que felizmente hoje estamos 204 

finalizando. Portanto a partir de amanhã vamos iniciar os Serviços de Hemodiálise e Oncologia menos a 205 
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Radioterapia que será feita pelo Hospital Regional. A Hemodiálise irá funcionar inicialmente 24 horas 206 

(em quatro turnos) para o atendimento de 88 dos 112 pacientes que necessitam do serviço e a Oncologia 207 

irá atender 100% dos pacientes. A partir de amanhã já estaremos fazendo um novo Planejamento para 208 

nova ampliação para que a médio e longo prazo possamos absorver na totalidade os serviços e atender em 209 

100% os pacientes tanto da Hemodiálise como da Oncologia. Era o que tinha para colocar e estou à 210 

disposição para os questionamentos. Com a palavra o conselheiro Sr. Omero Paiva pergunta se há uma 211 

previsão com respeito ao Serviço de Radioterapia. Com a palavra o Provedor da Santa Casa Sr. Carlos 212 

Henrique coloca que estudos estão sendo feitos para viabilizar parcerias e temos a expectativa que no 213 

segundo semestre do próximo ano possamos efetivar este serviço. Com a palavra o conselheiro e Vice-214 

Presidente Sr. Geniel Augusto pergunta se a equipe da Oncologia do Hospital Frei Galvão virá para a 215 

Santa Casa e se a Vigilância Sanitária já realizou a fiscalização e liberou a execução dos serviços. Com a 216 

palavra o Provedor da Santa Casa Sr. Carlos Henrique coloca que em relação aos médicos que prestam 217 

esse serviço de Oncologia eles estarão trabalhando no HFG e na Santa Casa sendo que a equipe de cinco 218 

médicos vai realizar um rodízio. Com relação à Vigilância por conta da urgência e do prazo que foi 219 

declinado em oficio pela DRS que por questão de faturamento teríamos que fazer a migração no dia 01 ou 220 

dia 15 e optamos pelo dia 01 e assim sendo a Vigilância vistoriou o local e aprovou o projeto e agora 221 

estando pronto vão verificar se o projeto aprovado esta efetivamente implantado da forma como constava. 222 

Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Garcia parabeniza o Provedor da Santa Casa Sr. Carlos Henrique 223 

pela reforma executada e pergunta se a Santa Casa continua como Hospital Estratégico ou vai passar para 224 

Estruturante?  Qual o número de pacientes da Radioterapia que vão ser encaminhados para o Hospital 225 

Regional? Qual o número de pacientes estão sendo repassados em Hemodiálise e Oncologia? Com a 226 

palavra o Provedor da Santa Casa Sr. Carlos Henrique coloca que a Santa Casa ainda é um Hospital 227 

Estratégico, mas que irão pleitear que seja classificada como Hospital Estruturante tendo em vista a 228 

absorção dos Serviços de Alta Complexidade. Quanto ao numero de pacientes vou passar para a Flavia 229 

Macedo que cuida administrativamente desta parte para os esclarecimentos. Com a palavra Flavia 230 

Macedo coloca que da hemodiálise são 88 pacientes que vão ser atendidos na Santa Casa, pacientes com a 231 

APAC aberta são 417 sendo que cirúrgico por enquanto nós temos 17, mas hoje mesmo a Flavia da SMS 232 

enviou uma nova lista de pacientes que já tinham agendamento no frei Galvão e agora tem prioridade de 233 

atendimento na Santa Casa, pacientes estes cadastrados na CROSS. Só os pacientes cirúrgicos que 234 

precisam com urgência de atendimentos é que estão sendo remanejados logo nos primeiros dias, já os 235 

pacientes de quimioterapia estão na mesma agenda que já estavam no Hospital Frei Galvão e não muda 236 

nada. Com a palavra o Sr. Adilson pergunta quanto aos 88 pacientes de Hemodiálise quantos são de 237 

outros municípios? Com a palavra Flavia Macedo coloca que não sabe precisar ao certo, mas que de 238 

Aparecida, por exemplo, apenas uma paciente foi enviado para Taubaté, de Cunha tem uma paciente e 4 239 

pacientes de Guará. Com a palavra à conselheira Sra. Fernanda Muriano diz ter duas dúvidas, a primeira é 240 

sobre a Cardiologia e a outra é se conveniado poderá ser atendido na Oncologia da Santa Casa. Com a 241 

palavra Provedor da Santa Casa Sr. Carlos Henrique coloca que em relação à Cardiologia o 242 

descredenciamento já aconteceu faz tempo e a Santa Casa não tem previsão para montar esse serviço e 243 

quanto a Oncologia o serviço é completo, SUS, particular e convênio. Com a palavra à conselheira Srª. 244 

Nilce Monteiro pergunta sobre as consulta da Nefrologia se também vai para a Santa Casa e se só ficou o 245 

Dr. Cosensa para atender ou também a Dra. Adriana. Com a palavra o Provedor da Santa Casa Sr. Carlos 246 
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Henrique coloca que na hemodiálise não houve a migração da equipe e que este serviço será executado 247 

pela equipe da Santa Casa que é formada pelo Dr. Eduardo e Dr. Vinicius. Dando continuidade após 248 

aprovação do Pleno com a palavra o Sr. Fernando Brasílio do Comus de Aparecida primeiramente 249 

gostaria de dar boas vindas à nova Secretária e a vocês do conselho obrigado pelo espaço concedido. 250 

Gostaria de ser respeitoso ao colocar as palavras para não causar nenhum constrangimento estou aqui 251 

junto com a Irani do Comus de Cruzeiro para informar a vocês que estamos realizando um movimento a 252 

nível regional de saúde, movimento este que nasceu aqui em Guará e por isso toda vez que eu venho falar 253 

com o senhor e com as senhoras eu venho com um respeito enorme por ser Guará a cidade mais antiga da 254 

nossa região (de 1630), então não se tem dois hospitais aqui à toa para atender a região, e é justamente 255 

sobre isso que a gente quer conversar, Alta e Média complexidade, mas também a Atenção Básica. Nosso 256 

objetivo é a união dos Conselhos Municipais dos 17 municípios do Circuito da Fé e Vale Histórico 257 

buscando uma melhor saúde para nossa região, muito obrigado.  Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos 258 

Santos agradece a fala do Fernando e coloca que estamos na luta para conseguirmos motivar os 17 259 

municípios aqui da nossa região e por isto consideramos importante termos esse espaço para discussão em 260 

vista desses problemas todos que nós temos aqui na saúde da nossa região que infelizmente é considerada 261 

uma região não tão bem das pernas, a realidade é essa. Para que este espaço se concretize precisaremos da 262 

parceria dos gestores dos 17 municípios. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu 263 

Brígido eu gostaria de finalizar, foi bem esclarecida à questão da migração, mas eu não poderia deixar de 264 

registrar o meu agradecimento a Santa Casa pela força tarefa que vocês realizaram e não deixaram 265 

desassistidos os nossos pacientes. Deixar claro que a Secretaria da Saúde uma vez que todo trabalho é 266 

feito em prol munícipe esta sempre de portas abertas e sempre numa conduta de parceria. Com a palavra o 267 

Sr. Adilson Lopes dos Santos pergunta como ficará a regulação da oncologia. Com a palavra a Secretária 268 

de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido coloca que continua da mesma forma, nós estamos na rede 269 

Hebe Camargo, inserimos o paciente através do sistema e ele vai designar para onde o paciente vai, então 270 

a equipe de oncologia da CROSS vai definir onde será realizado o tratamento do paciente, não mudou 271 

nada, o fluxo dos pacientes para entrar no programa não mudou, continua o mesmo. Uma outra coisa que 272 

eu não poderia deixar de falar é sobre a Radioterapia, nós temos hoje 24 pacientes, nós estamos nos 273 

mobilizando para ofertar transporte, é muito desgastante para o paciente, porque tem gente que faz dia 274 

sim e dia não, mas a gente ta disponibilizando transporte para Taubaté, nada mudou, a não ser a distancia, 275 

eles vão ser atendidos integralmente. Com a palavra a Presidente Sr.ª Ana de Souza Guerra Gomes 276 

encerra a reunião agradecendo ao Provedor da Santa Casa Sr. Carlos Henrique porque a preocupação era 277 

tão grande de perder esses serviços, esse povo é muito sofrido, principalmente o pessoal que eu 278 

represento que é a população rural, eles já tem uma dificuldade de se locomover até Guará, imagina 279 

chegar até Taubaté ou outros lugares, então a gente fica muito feliz, muito grato pela Santa Casa ter feito 280 

esse esforço e acolhido o serviço, quero agradecer ao Fernando que é nosso companheiro pelas palavras e 281 

que se não fosse por você e pela Irani a gente não estava se reunindo, a iniciativa foi nossa, mas a 282 

participação suas é muito importante, agradecer a presença de todos, um bom dia a todos e até a próxima. 283 

Não havendo nada mais a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e 10 minutos, lavrando-se á 284 

presente ata que vai assinada por mim Adilson Lopes dos Santos que secretariei e pelos demais membros 285 

conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso 286 
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multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros 287 

e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento.  288 

Deliberações: Deliberação do SARGSUS 2015 – Relatório Anual de Gestão. 289 

Deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças – Prestação de       290 

Contas do 1º Quadrimestre de 2016.                               291 
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