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 Ás nove horas e trinta minutos, do dia vinte e sete de Outubro 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 21 membros, sendo 14
titulares e 07 suplentes. Dando início aos trabalhos a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes
cumprimenta a todos e todas e compõe a mesa com a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu
Brígido,  Vice-Presidente  Sr.  Geniel  Augusto  da  Silva,  Sr.  Marlon  Pisani  Bichels,  Secretário
Executivo Sr. Adilson Lopes dos Santos e o nosso convidado o Prefeito eleito Marcus Soliva. Com a
palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos cumprimenta a todos e todas iniciando o expediente coloca
que não teremos Ata a ser deliberada e passa direto para as proposições dos Srs. Conselheiros (as).
Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Alair questiona a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu
Brígido colocando que na campanha política foi solicitado ao Vereador Luizão da Casa de Ração para
verificar um local para implantação de um Posto de Saúde no Bairro Santa Luzia. No começo do ano
eu  questionei  se  haveria  algum  projeto  para  implantação  e  reformas  de  Unidade  de  Saúde  e  o
Secretário Dr. Edison Riccomi respondeu que não tinha nada planejado por falta de recursos. Estamos
com problemas graves estruturais na Unidade do Pingo de Ouro e também da Unidade Oswaldo Cruz
e gostaria de saber se teremos ainda neste ano alguma reforma. Outra coisa importante é sobre a
implantação do Prontuário Eletrônico já que temos uma Portaria que determina que o pagamento do
PAB Variável fica condicionado ao envio de informação por meio deste prontuário sendo que por
determinação do Ministro da Saúde os municípios tem 60 dias para sua implantação a contar deste
mês de outubro e assim gostaria de saber como esta o nosso município em relação a esta implantação.
Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido coloca que em 2013 recebemos
a Secretaria da Saúde com uma verba do MS para reforma e ampliação de três unidades de saúde
sendo as do Osvaldo Cruz, Rocinha e Vista Alegre. Esta verba ficou presa por problemas burocráticos
já que o sistema não estava aceitando a liberação mas estive no MS no mês passado e retomamos o
processo de reforma dessas unidades e assim vamos iniciar as obras na medida que as verbas sejam
liberadas. Quanto ao Pingo de Ouro não foi realizada nenhuma reforma pois temos um problema de o
imóvel não ter as condições mínimas de estrutura segundo normas sanitárias além de que ser um
imóvel alugado ficando assim por determinação da Secretaria de Planejamento impossibilitado de ser
reformado já que as condições estruturais não permitem. Quanto ao Prontuário Eletrônico já estamos
em  estudos  para  a  implantação  segundo  as  normativas  do  MS  e  esperamos  cumprir  o  prazo
estabelecido.  Sem mais proposições passamos a Ordem do Dia que tem como primeiro item  A –
Habilitação da Oncologia na Santa Casa. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete
Niitsu Brígido coloca que como é de conhecimento de todos no dia 01 de julho deste ano a Oncologia
que funcionava no HFG de onde foi desabilitado foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia e
nesse remanejamento do serviço para a Santa Casa houve a participação e coordenação ativa da DRS
17. O que ocorre é que o serviço teve início em 01 de julho na Santa Casa com a todas as garantias
que seria habilitado pelo MS mas infelizmente  até o hoje isso não aconteceu. Como o MS faz coisas
que as vezes é de difícil entendimento o repasse ou seja o aporte financeiro para a Oncologia continua
vindo para a Secretaria da Saúde  no valor aproximado de 492000 reais/mês embora o serviço não
esteja  habilitado  para  a  Santa  Casa  essa  verba  vem  repassada  através  do  MAC  Média  e  Alta
Complexidade para o FMS, não vem carimbada para Santa Casa ou HFG ela é distribuída de acordo
com os convênios firmados. Então a Santa Casa a partir de 01 de julho tem um  termo aditivo de reti-
ratificação de que ela é a prestadora do serviço. Porém a Secretaria de Saúde que faz o faturamento
das AIHs esta com sérios problemas pois não conseguimos faturar nenhuma AIH da oncologia até o
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momento.  Já encaminhei  ao Comus e gostaria  que os conselheiros  avaliassem o relatório de não
faturamento  das AIHs de julho e agosto porque funciona assim, os faturamentos das AIHs  são feitos
sempre uma competência atrasada por exemplo outubro faz setembro, setembro faz agosto, agosto faz
julho. A informação que consta no relatório é que o serviço não tem cadastro no CNES ou seja não
esta habilitado então eu pedi que inserisse este assunto na pauta porque as AIHs tem um prazo de 90
dias para serem faturadas uma vez que eu não faturei a de julho ela vai perder a validade em 31 de
outubro  e  portanto  não  poderemos  mais  faturar  mas  por  uma  questão  de  responsabilidade  eu
Secretária  autorizei o pagamento porque o MS repassou o recurso e por outros dois motivos que
priorizei,  primeiro a Santa Casa não teria condições de fazer o atendimento sem não recebesse o
aporte financeiro e também pelos pacientes que teriam grande perda pelo não atendimento e pelo
tratamento. Por isso estou colocando aqui no conselho para que me ajudem nesta empreitada já que a
Secretaria de Saúde já fez o encaminhamento para a DRS 17 cobrando a habilitação da Oncologia já
que sem esta o MS não vai aceitar o faturamento retroativo. Gostaria também de falar sobre a Rede
Cegonha já que estamos também em um impasse sobre este serviço pois no mês de julho encaminhei
ofícios para os dois prestadores (Santa Casa e HFG) para que se manifestassem se tinham a intenção
de realizarem o serviço. O HFG de pronto respondeu que não tinha interesse no serviço e a Santa Casa
depois de reiterarmos por quatro vezes o ofício não nos encaminhou até o momento uma resposta. Em
vista disso estou encaminhando ofício a DRS 17 informando sobre este impasse ou seja sem um
posicionamento da Santa Casa teremos que abrir mão deste serviço em nosso município. Estou então
aqui solicitando apoio deste conselho nestas duas questões de suma importância para a população.
Com a palavra o conselheiro Dr. Saluar Pinto Magni pergunta a Secretária no modo prático o que o
conselho  poderia  estar  colaborando.  A  secretária  responde  que  sendo  mais  direta  solicita  que  o
conselho oficialize a DRS 17 que coordenou todo o processo para que resolva este impasse.  Dr.
Saluar Pinto Magni  propõe que o conselho  encaminhe ao Ministério Público para que este cobre os
entes responsáveis para que resolvam esta questão da Oncologia o mais rápido possível para que o
município  e  a  população  não  sofra  os  prejuízos  pela  não  habilitação.  Aproveitando  gostaria  de
questionar  sobre  o  Prontuário  Eletrônico  se  existe  verba  para  compra  de  equipamentos  para  a
implantação do serviço. A secretária responde que quanto aos equipamentos não há nenhum problema
a  dificuldade  é  quanto  ao  treinamento  e  capacitação  dos  funcionários  para  que  o  sistema  seja
implantado dentro do prazo estipulado pelo MS. Com a palavra o conselheiro Dr. Marcus Vinicius
questiona se dentro do Programa Rede Cegonha há possibilidade de fatiamento ou seja se podemos
separar os serviços de atenção básica dos serviços hospitalares. Secretária responde que para a Rede
Cegonha ser implantada por determinação do MS tem que haver um hospital prestador do serviço,
portanto não há possibilidade de fatiamento. Dr. Marcus questiona sobre o convênio com o HFG se
esta estipulado que os pacientes de média complexidade que dão entrada pelo Pronto Socorro serão
internados no HFG. Secretária responde que foi feito um reti- ratificação  no convênio com o prazo de
01 de julho até  31 de dezembro onde esta estipulado que o HFG interna a média complexidade até
300 AIHs sendo o que passar disso deverá ser discutido com a Secretaria de Saúde. Com a palavra Sr.
Adilson Lopes  dos  Santos  passa  para  os  encaminhamentos  e  coloca  para  o  Pleno a  proposta  do
conselheiro Dr. Saluar Pinto Magni para que seja encaminhado ao MP o pedido de intermediação para
que os entes responsáveis resolvam o mais rápido possível a habilitação da Oncologia. Colocado em
votação pela Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes foi aprovado por todos. Com a palavra o Dr.
Marcus Vinícius questiona se há possibilidade do conselho oficiar a Santa Casa para que se pronuncie
sobre o serviço da Rede Cegonha. Foi proposto que este assunto também seja encaminhado ao MP.
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Com a palavra o conselheiro Marcos Antonio propõe que se forme uma comissão do conselho para
estar indo até o Provedor da Santa Casa para tentar solucionar este caso. Com a palavra o Sr. Adilson
Lopes dos Santos coloca para o Pleno a proposta de estarmos também encaminhando ao MP o pedido
de resolução da Rede Cegonha.  Colocado em votação pela  Presidente Srª.  Ana de Souza Guerra
Gomes  foi  aprovado  por  todos.  Com  a  palavra  o  Sr.  Adilson  Lopes  dos  Santos  coloca  que
independentemente do encaminhamento ao MP vamos formar a comissão para conversarmos com o
Provedor da Santa Casa.  Passamos  para  o segundo item da Ordem do Dia B – Deliberação da
Prestação  de  Contas  do  2º  Quadrimestre  2016.  Como  o parecer  da  Comissão  de  Finanças  é
favorável a aprovação das contas passo a palavra a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes para
colocar em votação a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre 2016. Colocado em votação tendo sido
aprovado por todos. Passamos agora para o último item da Ordem do Dia C – Programa de Governo
do Prefeito Eleito Marcus Soliva.  Com a palavra o Prefeito eleito Marcus Soliva, cumprimenta a
todos e agradece o convite feito por este conselho para que aqui viesse como Prefeito eleito. Devido a
importância da Saúde que é o problema que a população coloca em primeiro lugar ou seja prioridade
1 (70% da população) por isto podem estar certos que vamos ter muito trabalho e não vamos resolver
tudo da noite para o dia sendo que a verba da saúde é limitada, a arrecadação do município é muito
baixa  .Se  compararmos  aqui  com Pinda que a  20 anos atrás  tinha  uma população menor  e  uma
arrecadação menor e hoje tem uma população 30% maior que Guará e uma arrecadação 70% maior
que Guará, sendo que Guará tem um orçamento de 300 millhões e Pinda 500 milhões ou seja 200
milhões a mais, para uma população de 160000 hab. contra 120000 hab. Isto quer dizer que Pinda tem
um orçamento maior para aplicar na saúde e na educação, remunerar melhor os profissionais da saúde
e da educação, pontos nevralgicos onde são investidos 50% da arrecadação do município. Investir na
saúde passa pela remuneração dos profissionais sendo que um médico aqui em Guará recebe por
plantão  700 reais  e  Pinda  paga 1800 reais  por  isso a  dificuldade  de contratação de  profissionais
médicos especialistas. Para remunerarmos melhor os nossos profissionais necessitamos melhorar a
nossa  arrecadação  e  investimento  e  isto  se  faz  com um maior  desenvolvimento  trazendo  para  o
município indústrias e outros serviços que gerem um aporte maior de impostos e salários para que
melhoremos a arrecadação para aplicarmos na saúde. As indústrias tem os seus planos de saúde o que
faz  com que  os  funcionários  não  utilizem  o  SUS. Temos  que  trabalhar  em cima  da  prevenção,
capacitar os profissionais para que se qualifiquem no atendimento a criança,  adolescente e idosos
evitando assim no futuro grandes enfermidades. Precisamos colocar para as crianças e adolescentes o
esporte porque o esporte é saúde, estamos fazendo estudos para melhorar a saúde de nosso munício de
uma forma geral com mais PSF colocar a Unidade Volante de Atendimento a Saúde para a zona rural,
e realizarmos a busca ativa de pacientes para prevenção objetivando diminuir  os gastos da saúde.
Vamos  sair  do  gabinete  e  vamos  atrás  dos  recursos  através  de  emendas  parlamentar  e  apoio  do
Governo do Estado, gerir o município, investir na Santa Casa, aumentar os números de leitos de UTI,
compras de equipamento para elevar a qualidade no atendimento. Só vamos resolver os problemas da
saúde de forma efetiva se nos unirmos ouvindo o conselho, a secretaria de saúde sendo transparente
nas  informações,  admitirmos  erros,  reconhecer  quando  se  erra  e  procurar  sempre  os  acertos.
Prontuário Eletrônico e a Rede Cegonha. Temos que resolver o sistema de agendamento, da demanda
das  consultas  de  especialidades,  das  cirurgias  oftalmológicas,  buscar  parceria  com  as  entidades
assistenciais, como por exemplo o Lions, clubes de serviços, órgão governamentais e programas de
governo, buscar os deputados da nossa região em estar ajudando com emendas , criar uma rede de
pessoas influentes na vida pública para que nos ajudem em busca de melhorias. Investir na estrutura
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das Unidades  de Saúde realizando uma manutenção constante  para que não haja  deterioração.  O
Prontuário  Eletronico  deve ser  implantado e  ser  utilizado  de forma mais  abrangente  ou seja  que
tenhamos um cadastro do paciente  desde o nascimento para que tenhamos no futuro um controle
eficaz da saúde de cada cidadão. Quanto ao repasse da verba da Oncologia a qual a Secretária de
Saúde Srª. Maria Gorete aqui expos em julho já perdeu o repasse de 492000 e que a Prefeitura bancou
e que se não houver uma ação efetiva da DRS não vai receber mais. Conversando com a Maristela ela
me passou que a Oncologia não foi descredenciada para Guará, assim continua recebendo o repasse,
ela deve estar com dificuldade de encontrar na conta onde esta o repasse, o HFG foi descredenciado
mas o repasse continua vindo para o Fundo Municipal de Saúde e assim sendo deve ser repassado
para a Santa Casa que agora esta realizando o serviço. O que existe é atraso por parte do Governo do
Estado no repasse da hemodiálise e que já sendo acordado com o Estado para que seja feito com
efeito retroativo.  Coloca ainda o Prefeito  eleito Marcus Soliva que analisando as contas da saúde
verificou que existe um saldo positivo de 9900000 reais então existe falta do repasse de verba e não
existe  interrupção do repasse da oncologia.  Portanto existe  o repasse,  não existe  interrupção,  não
houve descredenciamento e por isso não entendo esta informação dada pela Secretária Srª.  Maria
Gorete. Com a palavra a conselheira Srª. Beatriz Bonini que preside a Comissão de Finanças coloca
que na Prestação de Contas da Secretaria esta sim o repasse de 492000 reais da oncologia. Com a
palavra a conselheira Com a palavra o Prefeito eleito Marcus Soliva Sheila Ruas representante da
Secretaria  de  Saúde contesta  o entendimento  do Prefeito  eleito  Marcus  Soliva  quanto  da fala  da
Secretária  Maria  Gorete  das  informações  sobre  o  repasse  da  oncologia  e  coloca  que  a  fala  da
Secretária foi no sentido que a Secretaria de Saúde esta pagando a Santa Casa mas não esta faturando
as AIHs em vista do prestador não ter sido ainda habilitado. Assim sendo o pagamento esta sendo
feito  mas  não  temos  como  comprovar  para  o  MS  já  que  não  esta  sendo  faturado  por  falta  de
habilitação do prestador. Com a palavra o Prefeito eleito Marcus Soliva coloca que não é irregular o
repasse feito pela Secretaria que já esta acordado entre o Governo do Estado e o MS e que não haverá
perda nenhuma quanto a séria histórica. Com a palavra o Sr. Adilson coloca que já temos vivenciado e
muito  aqui  que estes  acordos acabam lá  na frente  não se realizando principalmente  por parte  do
Governo  do  Estado  e  por  isso  necessário  se  faz  que  a  DRS  nos  encaminhe  oficialmente  e
documentalmente  estes  acordos  juntamente  com  os  protocolos.  Com  a  palavra  o  Prefeito  eleito
Marcus Soliva passa a falar sobre a Rede Cegonha dizendo que houve uma comunicação através de
carta por parte da Secretaria para a DRS que não havia interesse da implantação da Rede na Santa
Casa e sim no HFG. Quando houve este retorno do interessse para que a Santa Casa assumisse o
serviço o posicionamento do prestador foi que para que a Rede Cegonha voltasse para a Santa Casa
teria que ser implantado da porta para dentro e da porta para fora. Foi pedido uma verba de 30000
reais para implantar a emergência e urgência da Rede Cegonha não aceito pela Secretaria de Saúde e
criou-se  então  o  impasse  pois  não  existe  atendimento  da  Rede  Cegonha  se  não  tiver  o  Pronto
Atendimento no Pronto Socorro. O que tenho a informar que já estamos em entendimento com a
Santa  Casa  a  qual  mostramos  interesse  em  solucionarmos  este  impasse  assim  que  assumirmos
portanto podem ficar tranguilos que será implantada em sua totalidade a Rede Cegonha na Santa
Casa. Com a palavra o conselheiro Dr. Saluar coloca que como este entendimento quanto a Rede
Cegonha já estão sendo encaminhados para um acordo com a garantia do novo gestor e assim sendo
acha  que  a  proposta  de  envio  de  intervenção  do MP fica  prejudicada  nesta  parte.  Colocado  em
discussão com os posicionamentos do Sr. Adilson, dos conselheiros Saluar, Bete e o Prefeito eleito foi
consensuado que o conselho oficie a DRS 17 para que nos envie toda a documentação e protocolos
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sobre a oncologia. Com a palavra Dr. Saluar propõe ao Prefeito eleito que na sua gestão seja realizado
estudo e efetivado uma melhor remuneração para os profissionais médicos assim como para os demais
profissionais da saúde. A conselheira Dra. Bete coloca que o Plano de Carreira, Cargos e Salários da
saúde  já  vem  sido  discutido  desde  o  governo  do  Gilberto  Filippo  mas  até  o  momento  não  foi
finalizado,  plano este que vai  estabelecer  vencimentos  justos para todos.  Passamos agora para os
questionamentos  dos  Srs.  (as) Conselheiros  (as)  sobre o Programa de Governo do Prefeito  eleito
Marcus  Soliva.  Com a  palavra  a  conselheira  Srª.  Fernanda  Muriano  representante  do  Grupo  de
Fraternidade Irmãos Altino faz duas perguntas: 1- O que o senhor tem a propor para melhorar os
Serviços de Saúde Mental de nosso Município, que hoje encontram-se com muitas dificuldades
 para efetivar uma rede de funcionamento e atender a portaria da RAPS (Rede de Atenção
Psicossocial) - Port. 3.088 de 2011? 2- Sabendo que a Dependência Química é uma das doenças
que mais cresce nas últimas décadas e, que o nosso Município possui uma grande demanda, o
que o senhor tem a propor? Com a palavra o Prefeito eleito Marcus Soliva coloca que é de suma
importância  a  participação  das  entidades  assistenciais,  das  associações  que  envolvem  toda  a
comunidade a qual chamamos de terceiro setor, não existe nada que se consiga melhorar seja na área
social,  educacional  e  da  saúde  sem contar  com o  apoio  do  terceiro  setor  que  chega  até  onde  a
administração  pública  não  consegue  chegar   no  caso  do  Grupo  da  Fraternidade  Irmão  Altino
especificamente  que faz  um trabalho a  mais  de 60 anos dedicados  a  Saúde Mental  faz  um belo
trabalho para a comunidade é um parceiro da administração pública. É assim que devemos enxergar
as  entidades  assistências  como parceiros  e  não como um peso  para  a  administração  pública  que
aliviam através de um trabalho voluntário o custo da administração pública,  e para que possamos
melhorar este serviço precisamos estabelecer o diálogo, de parceria, precisamos aprender o que é a
Saúde Mental para que possamos dar o apoio que se faz necessário.  Estabelecer  um processo de
melhoria contínua para que se crie um sistema mais organizado mais preparado como disse com o
suporte  da  administração  pública.  Quanto  a  dependencia  química  um  dos  maiores  flagelos  da
humanidade vamos estabelecer um projeto de prevenção ou seja combater este mal antes que ele se
estabeleça. Para isso vamos trabalhar com o sistema de monitoramento por câmeras e com a ajuda da
Polícia Militar iremos estar monitorando os pontos de droga, as escolas e outros locais onde se tem
conhecimento  da ação de traficantes, para coibir este tipo de abuso e contravenção e reduzir o índice
de criminalidade. Temos ainda o trabalho muito bonito da Polícia Militar com as crianças que é o
PROERD um programa  que vamos  manter  e  incrementar  mais,  além de  que  vamos  criar  vários
núcleos no sistema de ensino denominado Casas da Juventude onde os jovens terão um espaço que
sera monitorado visando estabelecer  que os jovens se mantenham ocupados através de programas
esportivos, oficinas de arte, de mentalização e educacionais como prevenção a todos os males nos
afligem principalmente a dependência química.  Vamos catalogar todas as entidades que trabalham
com dependência química para que ajudem o poder público nesta empreitada já que sozinho não
conseguiremos  combater  todos  os  nossos  problemas.  Dando  seguimento  aos  questionamentos  a
pergunta  agora  é  Qual  a  importância  do  Controle  Social  para  a  Administração  Pública
Municipal?  Com  a  palavra  o  Prefeito  eleito  Marcus  Soliva  coloca  que  o  controle  social
especificamente o conselho municipal de saúde por ser a saúde o maior gargalo para o administrador
público é de suma importância e na minha administração eu pretendo estabelecer o diálogo, ouvir os
anseios da comunidade, reunir para pontuar os problemas de cada comunidade. O meu projeto é que
tenhamos  um  espaço  em  que  possamos  ter  juntos  todos  os  conselhos  municipais,  criar  uma
infraestrutura onde os conselhos possam de forma efetiva atuar. Vamos apoiar este trabalho voluntário
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que tem sido de grande valia e com certeza continuará sendo em prol do controle social em nosso
município por ser de extrema importância para o setor público.  Quanto a Judicialização na Saúde
como sua administração irá  atuar?  Com a palavra  o Prefeito  eleito  Marcus  Soliva  coloca  que
colocara a Secretaria de Relações Institucionais para estar mediando estes processos encaminhados
pelo MP que trazem grande dispêndio de verbas para a Secretaria de Saúde já que a maioria dos
processos  são  para  comprar  de  medicamentos  de  valor  altíssimo  e  que  deveriam  ser  de
obrigatoriedade dos Governos Estadual e Federal. Vamos procurar estabelecer um diálogo com o MP
buscando minimizar estas ações no sentido de encaminhando destes processos a quem de direito.
Como se dará a contratação de profissionais da rede privada para realizar e agilizar consultas
da rede pública já que sabemos que o tempo de espera na rede privada é maior o que na rede
pública? Com a palavra o Prefeito eleito Marcus Soliva coloca que como é de conhecimento de todos
que temos um gargalo que é falta de profissionais em algumas especialidades. Temos dois caminhos
abrir concurso público para novas contratações ou tentar resolver de uma outra forma ou seja fazer
contratações de profissionais não concursados, particulares que é legal  pelo Estado dentro de um
quadro em que não se consegue profissionais através de concurso público por falta de candidatos. Este
é o caminho que iremos estabelecer para que consigamos diminuir a demanda nas consultas e exames.
Quanto ao Organograma da Secretaria de Saúde como ficará já que do Organograma anterior
temos  apenas  três  cargos  efetivos  que  não  foram  extintos  a  pedido  do  MP  ou  seja  o  do
Secretário, Sub-Secretário e Chefe de Gabinete?  Com a palavra o Prefeito eleito Marcus Soliva
coloca  que  o organograma existe,  existe  as  pessoas  e  o  que  existiu  daqui  para  trás  eram cargos
comissionados ou cabides de emprego, sendo que com a implantação do Plano de Carreiras, Cargos e
Salários vamos preencher este cargos com os funcionários de carreira , redefinindo o organograma
dentro do quadro funcional lógico que com a valorização para os cargos de chefia e coordenação.
Perguntas agora do conselheiro Dr. Marcos Vinícius representante da APM, 1.  Como vai ser esta
nova estruturação da saúde pública em nosso município sendo que existem obstáculos a serem
ultrapassados?  Terá  trabalho  de  técnicos  na  área  de  saúde  pública  nas  variadas  áreas
abrangentes  (medicina,  enfermagem,  odontologia,  fisioterapia,  psicologia,  etc.)  auxiliando  o
Secretario de Saúde nesta estruturação ou seria ordens de cima para baixo? Com a palavra o
Prefeito eleito Marcus Soliva coloca que primeiramente temos que ter uma pessoa capacitada para
exercer  o  cargo  de  Secretário  de  Saúde  que  irá  traçar,  planejar  o  caminho  e  as  ações  para  a
estruturação da saúde. Outro passo é estabelecer um canal de diálogo da Secretaria de Saúde com o
conselho, prestadores e entidades assistências sendo que o conselho é o Fórum, o espaço de discussão
de  onde  estaremos  tirando  todas  as  questões  para  que  possamos  estar  desenvolvendo  as  reais
necessidades  da  saúde  em  nosso  município.  Pergunta  agora  da  conselheira  Ana  Paula  Rosa
representante do COREN,  Implantação da  UPA: mediante qual verba? E como será mantido
visto as dificuldades de repasse? Qual foi a análise para se fazer duas UPAS? Com a palavra o
Prefeito  eleito  Marcus  Soliva  coloca  que primeiro  para  a  implantação de UPAS tem a  verba  do
Governo e  não  é  verba  da  Prefeitura  e  que  depois  de  implantada  tem uma  verba  de  custeio.  A
finalidade é minimizar  a  demanda no Pronto Socorro.  Vamos primeiro estruturar  as Unidades  de
Saúde e  depois  sim buscar  recursos  para  a  implantação  das  UPAS.  Pergunta  do conselheiro  Dr.
Marcos Vinícius  representante da APM, O Centro de Especialidades em Saúde da Mulher , como
e onde seria feito este centro?
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Perguntas do Conselheiro Sérgio Bassaneli

Existem vários servidores em desvio de função. Como se dará o retorno às devidas funções com a
implantação  do  plano  de  carreira?
Quais as medidas imediatas para fortalecimento da Atenção Básica ?
Com  relação  ao  "castramóvel",  será  realizado  pelo  CCZ  ou  empresa  contratada?
Deve  ser  implantada  a  AME  24hs?
Como se dará o controle sobre as horas extras em atividades de vigilância epidemiológica?
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Como atrair empresas para o município e desenvolver o Turismo com atividades e atrativos além do
Religioso?

Ana Paula Pereira Rosa

1. De que forma será efetivado um atendimento digno e eficiente no pronto socorro? Muito vago.
2.  Como  será  realizada  a  mudança  no  agendamento  de  consultas?  Visto  que  para  agendar  as
especialidades necessita verificar se o paciente está com o devido encaminhamento ou não. 
3. Como será feito os mutirões? usará médicos  da rede ou de que forma serão contratados? Para
algumas especialidades o AME de Lorena tem sido efetivo.
4.  UVAS (Unidades  Volantes  Atendimento  Saúde):  mais  fácil  dar  recursos  as  ESF's  (Estratégias
Saúde da Familia) para realizarem isso visto que há cronogrqama para isso.
5. UPA: mediante qual verba? E como será mantido visto as dificuldades de repasse? Qual foi a
análise para se fazer duas UPAS?
6.  Centro  de  Especialidades  da  Mulher:  acaba  indo  contra  as  políticas  de  humanização  onde  o
paciente precisa criar vínculos e estar o mais próximo de sua residência.
7.  A avaliação dos  serviços  será feita  como? A que custo?  Pois já existem relatórios  gerenciais,
audiência pública.  
8. Transporte sanitário necessita se adequar a lei da acessibilidade e adquirir carros adaptados para
pacientes especiais.

Sabemos que o orçamento da saúde esta cada vez mais limitado e uma das propostas em seu programa
de governo foi  a implantação do prontuário eletrônico,  o  que implica  na digitalização de todo o
sistema de saúde municipal. Com que verba e qual o tempo necessário para tal implantação?

Como impedir que a Secretaria de Saúde, ou seja a Prefeitura de Guaratinguetá se torne refém de
prestadores de saúde (Hospitais, médicos e conveniados)?
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E não havendo nada mais a tratar a Presidente Sr.ª Ana de Souza Guerra Gomes encerra a reunião às
onze  horas  e  dez  minutos  agradecendo  a  presença  de  todos,  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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