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Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezessete, 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 10 membros, sendo 09
titulares e 01 suplente. 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. Maristela Siqueira
Paula  Santos,  Srª.  Maria  Auxiliadora  e  o  Secretário  Executivo  Sr.  Adilson  Lopes  dos  Santos
cumprimentando a todos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos cumprimenta a todos e
todas e dá início ao expediente colocando para deliberação as Atas 318º,  319º,  320º  de seis  de
outubro, vinte e sete de outubro e vinte e quatro de novembro de 2016 respectivamente e pergunta se
alguém tem alguma ressalva a fazer. Não havendo nenhuma ressalva foram colocadas em votação
pela Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes sendo aprovada por todos. Com a palavra o Sr.
Adilson Lopes dos Santos dando seguimento ao Expediente passa para os informes do Gestor. Com
a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maristela Siqueira Paula Santos cumprimenta a todos e coloca
que em reunião ontem com a Presidente do Comus Srª. Ana de Souza Guerra Gomes para resolver
alguns problemas relacionados ao conselho e ficou acertado que as despesas do conselho durante
este ano serão por conta da Secretaria por não ter sido feita a Programação Anual do Município e por
não ter no Orçamento deste ano recursos para o conselho sendo que no ano que vem estaremos
viabilizando no Orçamento um recurso que possamos dar uma maior autonomia. Vamos, portanto
trabalhar com requisições, ou seja, as necessidades que o conselho tiver durante este ano deverão ser
feitas através de requisições encaminhadas a Secretaria com tempo hábil para que possamos tomar as
providências necessárias. Já foi feito pela Presidente o pedido para o Som, Filmagem e lanche para
as reuniões ao qual já estamos providenciando. Foi nos pedido também um funcionário para a parte
administrativa do conselho e já estamos fazendo um levantamento, ou seja, selecionar as pessoas
para ver qual funcionário será disponibilizado. Com relação à Rede além da Conferência de Saúde
da Mulher estamos fazendo uma programação para as Unidades de Saúde com envolvimento da
comunidade para o Dia Internacional da Mulher que será no dia 08 de março. Passamos para as
proposituras dos conselheiros (as) com a palavra o conselheiro Dr. Marcus Vinicius cumprimenta a
todos e questiona a Secretária se a vacina de Hepatite B esta sendo aplicada na Rede e se foi feita
alguma modificação quanto ao protocolo utilizado.  Coloca-se a  disposição  para interver  junto a
Universidade  de  Taubaté  que  tem  um  Programa  na  área  de  Obstetrícia  onde  os  estudantes
supervisionados por médicos com mestrado e doutorado realizam palestras e exames de saúde nas
mulheres. Questiona o Sr. Adilson Lopes dos Santos quanto à documentação que o representante do
Hospital Frei Galvão conselheiro Sr. Marlon Pisani Bichels ficou de trazer nesta reunião quanto à
alimentação dos profissionais médicos durante o plantão no PS. Com a palavra Sr. Adilson Lopes
dos Santos responde que não foi encaminhado e que tem cópia do Convênio na Secretaria do Comus
e que estará disponibilizando. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maristela Siqueira Paula
Santos coloca que o pedido do Dr. Marcus Vinicius não é quanto ao convênio, mas sim de como esta
sendo disponibilizadas  as  refeições  para os médicos  plantonistas  do PS,  pois  existe  uma queixa
quanto à troca de plantão e precisamos saber qual é o fluxo que esta sendo utilizado. Com relação à
vacina vou verificar e ver o que esta acontecendo já que sabemos a imunização no país atravessa
uma crise e vou verificar o que efetivamente esta acontecendo e fico devendo a resposta sobre isso.
Com relação a sua proposta dos médicos é uma parceria que precisamos estudar e levantar custos
porque assim, este março mulher nos vamos trabalhar as doenças sexualmente transmissíveis e no
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Outubro Rosa poderemos sim trabalhar esta parceria com relação à prevenção da saúde da mulher.
Com a palavra  o conselheiro  Dr.  Zélio  Ramos  coloca  que  na reunião  passada quando falou  da
questão da refeição nos plantões no PS disse e repito que papel aceita tudo e que eu sou testemunha
que o serviço não esta de acordo, pois eu dou plantão e vivencio isso, por isso eu trouxe esta questão
para a Secretária para dar uma solução. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca que se
existe um contrato e uma cláusula não esta sendo cumprida a Secretaria como parte deste contrato
deve cobrar  do prestador  o cumprimento  do mesmo.  Com a palavra  a  Secretária  de  Saúde Srª.
Maristela Siqueira Paula Santos coloca que no contrato não tem de maneira clara o que deve ser
fornecido  e  quais  os  intervalos  das  refeições.  Nos  vamos  implantar  uma  nova  modalidade  de
contrato que já será utilizada no novo contrato com os Irmãos Altino e que com certeza nos dará
maior  clareza  quantos  as  cláusulas  contratuais  nos  dando  assim  um maior  poder  de  fiscalizar,
monitorar e de cobrança do que foi pactuado. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos passa
para o primeiro item da Ordem do Dia A – Homologação de Resolução do Comus 01/2017 sendo
que na reunião passada a Secretária apresentou uma justificativa e na oportunidade solicitamos que a
mesma  o  fizesse  através  de  ofício  o  que  ainda  não  aconteceu  por  isso  estamos  reiterando  a
solicitação  para  que  este  conselho possa  dar  andamentos  aos  trâmites  legais  para  uma solução.
Passamos ao segundo item da Ordem do Dia B – Conferência Municipal de Saúde da Mulher,
com a palavra a representante da Secretaria Ana Paula de Oliveira cumprimenta a todos e informa
que 1º Conferência de Saúde da Mulher em nosso município será na verdade uma Plenária devido a
não termos tempo hábil para realizarmos todos os trâmites que uma Conferência requer já que temos
como data limite o dia 21 de março para sua realização e estamos propondo o dia 17 de março das
08h00 às 16h00 no CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados no Parque do Sol. O tema central é
“Saúde  das  mulheres:  Desafios  para  a  integralidade  com equidade”  tendo  como  eixo  principal
“Implementação da Política  Nacional  de Atenção Integral  à  Saúde das Mulheres  e  quatro eixos
temáticos assim divididos: 1º O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e
seus reflexos na vida e na saúde das mulheres; 2º O mundo do trabalho e suas consequências na vida
e na saúde das mulheres; 3º Vulnerabilidade e equidade na vida e saúde das mulheres e 4º Políticas
públicas para as mulheres e a participação social. Vamos então estar trabalhando em 04 grupos de
discussão para levantarmos propostas de cunho municipal e regional. Contamos com o conselho na
elaboração de propostas  e  divulgação para toda a  população principalmente  as  mulheres  já  que
teremos a oportunidade de discutir a saúde da mulher depois de 30 anos. Estamos trabalhando com
uma estimativa de noventa pessoas para termos uma Plenária de qualidade.  A programação terá
início às 08h00 com o Credenciamento e Café seguindo com a Abertura Oficial as 08h45; Palestras
as 09h30 com os temas Saúde da Mulher e Pré Natal com a Dra. Raquel Caputo Cipolli de A. Lins e
Conhecendo o Climatério com o Dr. Warlei Galhardo; Formação dos Grupos e início das discussões
nos Eixos Temáticos as 10h30; Brunch as 12h30; Retorno para os grupos as 13h30; Plenária as
14h30  e  Encerramento  as  15h30.  Com  a  palavra  o  conselheiro  Sr.  Paulo  Alair  mostra  sua
preocupação quanto à limitação de pessoas na Plenária. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª.
Maristela Siqueira Paula Santos coloca que a ideia é levar para cada funcionário dois usuários com
cuidado de eleger  pessoas  que tenhamos  certeza  que vão comparecer.  Ter  cuidado ainda em se
estabelecer um número de pessoas para garantir uma Plenária de qualidade e ainda termos como já
disse um número base para que realizemos a Licitação quanto à estrutura e alimentação para que não
tenhamos lá na frente de enfrentarmos algum apontamento do Tribunal de Contas. Com a palavra Sr.
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Adilson Lopes dos Santos questiona a parte de documentação legal da Plenária, ou seja, se será
necessário se fazer decreto, portaria, regimento e coloca sua preocupação quanto ao pouco tempo
dado aos municípios para realizarem suas Conferências ou Plenárias já que desde meados do ano
passado o MS junto  com o CNS já  tinham feito  a  chamada para  as  Conferências  da  Mulher  e
também a da Vigilância e coloca sua indignação quanto ao Conselho Estadual de Saúde por deixar
sempre  para  a  última  hora  o  chamamento  o  que  com  certeza  trará  prejuízos  à  qualidade  da
Conferência  ou Plenária,  mas que mesmo com o tempo curto faremos um esforço em busca do
melhor neste evento. Passamos ao terceiro item da Ordem do Dia C – Apresentação e Deliberação
do Plano de Contingência da Dengue 2017, com a palavra o Dr. Felipe Guedes representante da
Vigilância em Saúde cumprimenta a todos e inicia a apresentação pela 1. Introdução onde discorre
sobre  a  localização  do  município,  número  de  habitantes,  IDHM  (Índice  de  Desenvolvimento
Humano Municipal), apresenta mapa do limite geográfico do município, da zona urbana e da divisão
em áreas para pesquisas e desenvolvimento do trabalho. 2. Situação Epidemiológica e Entomológica
apresenta um quadro comparativo de casos de Dengue de 2007 a 2016 que teve seu ápice no ano de
2012, ou seja, uma epidemia com a 3.934 notificações com 2.772 reagentes, tendo se obtido no ano
de 2013 uma redução para 606 notificações com 142 casos confirmados (redução de 94,88% no
número de reagentes) sendo que até 28 de novembro de 2016 foram feitas 790 notificações com 37
casos confirmados sendo 31 casos autóctones e 6 importados o que nos traz muita preocupação, pois
a Avaliação do Índice Larvário (ADL) indica infestação do mosquito Aedes aegypti e em estado de
alerta para epidemias de arboviroses. 3. Objetivo, o principal é definir conjunto de ações integradas
para a prevenção e controle do vetor. 4. Desenvolver Ações de Intensificação no Controle do Vetor
com 48 ações planejadas assim distribuídas: - Aumentar o número de funcionários integrantes da
equipe de controle de vetores; - Implementar a supervisão de campo direta; - Aquisição de veículo
adequado para transporte dos Agentes; - Visita domiciliar em horários alternativos; - Aquisição de
Equipamentos  de  Proteção  Individual  –  EPI;  -  Treinamento  para  manuseio  e  conservação  dos
Equipamentos de Proteção Individual – EPI; - Aquisição de novos materiais de apoio para execução
de atividades; - Aquisição de rádio comunicador; - Implementar atividade de prevenção a dengue
pela  Equipe  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família  –  ESF;  -  Garantir  release  com  situação
epidemiológica de casos e áreas de transmissão para dengue, zika e chikungunya ao gestor público; -
Enviar release com situação epidemiológica aos meios de comunicação; - Proposição ao COMUS
implantar  o  tema  dengue,  zika  e  chikungunya  no  Conselho  Gestor  Local  (CGL);  -  Manter
cronograma  de  atividade  junto  ao  COMUS;  -  Intensificar  atividades  de  mobilização  social;  -
Avaliação  de  Densidade  Larvária  –  ADL;  -  Vistorias  periódicas  de  Imóveis  Especiais  –  IE;  -
Vistorias  periódicas  e  recadastramento  de  Pontos  Estratégicos  –  PE;  -  Atividade  com  turismo
religioso; - Criar cartão de acompanhamento de atividades em imóveis; - Criar a sala de situação
para dengue nível municipal; - Retomar as atividades de arrastão “cata bagulho”; - Aquisição de
uniformes e crachás para equipe de controle de vetores; - Identificação da equipe de controle de
vetores em site oficial;  - Apresentação do Plano Municipal de Controle da Dengue (PMCD) aos
Gestores;  -  Garantir  as  visitas  em  imóveis  que  estão  desocupados  sob  responsabilidade  das
imobiliárias; - Curso TBVE; - Executar vistorias e fazer cumprir Legislação Municipal Dengue; -
Executar  atividades  em  conjunto  com  a  Secretaria  Municipal  de  Planejamento;  -  Garantir  a
manutenção das atividades IEC; - Utilizar meios de comunicação: Outdoor, Rádio, Carro de Som e
mídia escrita; - Aquisição de veículo tipo caminhonete; - Avaliar a viabilidade de compra máquina
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de nebulização pesada; - Recadastrar 100% dos quarteirões do município; - Programar visitas em
imóveis fechados; - Monitorar 100% dos casos de dengue, zika e chikungunya; - Aquisição de teste
rápido NS1 para dengue; - Aquisição de Sorologia para dengue; - Manter o fluxograma para coleta
de sangue;  -  Garantir  o  envio das amostras;  -  Criar  via  de notificação rápida;  -  Criar  o espaço
Dengue; - Lançar e encerrar 100% dos casos no Dengue online e SINAN; - Capacitar equipe médica
do Pronto Socorro Municipal; - Capacitar equipe de enfermagem do Pronto Socorro Municipal; -
Capacitar  equipe  de  enfermagem P.S.  (particulares);  -  Garantir  digitação  das  fichas  no  GAL;  -
Sensibilizar  os  consultórios  e  os  serviços  de saúde particular;  -  Garantir  envio  das  informações
epidemiológicas à Secretaria de Estado da Saúde. 5.  Geoprocessamento e Georeferenciamento de
Dados com a proposta  de se obter  dados com agilidade  e  com uma riqueza  maior  de detalhes,
facilitando e colaborando nas tomadas de decisões no controle ao mosquito transmissor da doença e
norteando ações dos setores responsáveis através de imagens de satélite. 6. Estrutura Organizacional,
a  Vigilância  Epidemiológica  desenvolve  atividades  operacionais  de  campo voltadas  para  pontos
estratégicos, imóveis especiais e domicílios, realizando neste último, rotinas de casa a casa, bloqueio
contra  criadouros  (BCC)  e  bloqueio  de  nebulização  (BN)  com  uma  equipe  de  25  Servidores
exercendo função de Agentes de Controle de Vetores- ACV utilizando-se de mapas que delimitam as
áreas geográficas. 7. Plano de Contigência – Partes Integrantes, as atividades anteriormente citadas
fazem parte do plano de contingência onde as partes integrantes, citadas a seguir, devem ter um
compromisso constante com sua implantação e execução, cada qual com sua responsabilidade entre
as quais: Vigilância Epidemiológica; Combate ao vetor; Educação em Saúde, Mobilização Social e
Comunicação; Capacitação de recursos humanos; Sustentação político-social e Acompanhamento e
avaliação.  Este  é  um  resumo  da  apresentação  sendo  que  após  a  palavra  foi  franqueada  aos
conselheiros (as) para seus questionamentos. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Alair pergunta
da possibilidade da Prefeitura estar distribuindo para a população inseticida e herbicida para ser
colocados nos locais das residências onde pode haver a propagação do mosquito da dengue. Com a
palavra o Dr. Felipe Guedes coloca que não é viável tecnicamente este método, pois a população fará
uso do herbicida de forma indiscriminada e que assim sendo a Vigilância não terá um controle eficaz
no combate  ao mosquito.  Com a palavra o conselheiro Sr.  Paulo Alair  coloca sua preocupação
quanto ao Turismo Religioso, pois o veículo de transporte (Carros, Ônibus) pode trazer o mosquito
de carona. Com a palavra o Dr. Felipe Guedes coloca que são realizadas atividades que eliminem
criadouros nos locais de grande circulação, locais estes já cadastrados com IE’s (Imóveis Especiais)
que possuem relevância epidemiológica onde são realizadas atividades educativas como: distribuição
de panfletos, stands, barracas, aquário com mosquitos vivos, viseiras, assim como o direcionamento
de  pessoas  sintomáticas,  para  atendimento  médico.  Sem  mais  questionamentos  agradece  a
oportunidade  de  estar  explanando  sobre  o  Plano de  Contigência  da  Dengue 2016/2017.  Com a
palavra  a  Presidente  Srª.  Ana  de  Souza  Guerra  Gomes  coloca  em votação  o  Plano  tendo  sido
aprovado por todos. Passamos para o quarto e último item da Ordem do Dia, D – Programa Viva
Leite com a palavra a Representante da Secretaria de Saúde Srª. Maria José Bassaneli coloca que o
programa é um programa social do Governo do Estado de São Paulo em parceria com o município
através da Secretaria  de Desenvolvimento Social  a qual determina os critérios  e também são os
responsáveis pela destinação de verbas do programa. O papel do município é coordenar, entregar e
supervisionar os critérios determinados.  Aqui em Guaratinguetá temos 1814 vagas para crianças de
6 meses a 6 anos sendo que o complemento alimentar a partir dos 6 anos é de responsabilidade das
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Creches  e  das  Escolas.  Temos  17 pontos  de  entrega  de  leite  inclusive  à  zona rural  (Pedrinhas,
Colônia e Rocinha) recebendo leite as segunda, quarta e sexta sendo 27 mil litros de leite por mês.
Gostaria de pedir ajuda do conselho na divulgação, pois estamos com vagas em todos os postos em
vista que em meados do ano passado passaram a exigir para inscrição no programa o NIS (Número
de Inscrição Social) que é um documento exigido em qualquer programa social do Estado ou do
Governo  Federal.  Este  programa  privilegia  as  crianças  além  da  faixa  etária,  de  baixa  renda
priorizando as crianças em que a família tem uma renda per capita de ¼ do salário mínimo além
destas também são beneficiadas as crianças em que o Pai esta desempregado ou que trabalha e que
percebe até 2 salários mínimos e as avaliações são feitas três vezes ao ano. Quanto à denúncia que
recebi agora do Jardim Esperança vou começar a fazer uma investigação a partir de amanhã, mas
tenho a dizer que todas as denuncias até hoje apuradas eram infundadas. Gostaria de deixar claro que
as crianças que não tiverem o NIS não receberão mais o leite a partir de março para que estejamos
cumprindo os critérios a nós determinados.  E não havendo nada mais a tratar a Presidente Sr.ª Ana
de Souza Guerra Gomes encerra a reunião às onze horas e vinte 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: Apresentação e Deliberação do Plano de Contingência da Dengue 2017.
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