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Ás nove horas e dezessete minutos, do dia trinta de agosto de dois mil e dezoito, reuniram- se no 1 

“Grupo da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do Galvão, - os 2 

membros deste Conselho com a presença de membros, sendo onze titulares e três suplentes. Dando 3 

início aos trabalhos o Presidente Dr. Marcus Vinícius abriu a reunião desejando bom dia a todos e 4 

certificou se a mesa diretora já estava composta. Alegou que recebemos alguns ofícios durante esse 5 

mês, foram dois relacionados à parte judicial e explanou sobre o assunto, e fez o encaminhamento 6 

para à comissão de legislação para avaliação e ver o que resolvemos em relação a isso. O primeiro foi 7 

em relação a situação da cadeira da associação de bairros. Em algumas reuniões nós tivemos algumas 8 

conversas em relação à situação jurídica que estava, e a gente ia aguardar a resolução da parte judicial. 9 

Então foi encaminhada a nós pela Dra. Soraia Fernandes o mandado de segurança do processo 10 

referente a voltar para Conselho Municipal de Saúde. Recebemos toda parte escrita do tribunal de 11 

justiça do estado de São Paulo. Deixou que irá passar para o conselheiro Saluar Magni, e verificará 12 

como ficará a situação dos representantes. Alegou que vai encaminhar aos conselheiros a comissão. 13 

Outro que nós recebemos da parte jurídica foi o encaminhamento do promotor José Bendito Moreira, 14 

que fez uma denúncia a Secretaria Municipal de Saúde em relação à estrutura física do ambulatório de 15 

saúde mental do município. Encaminhou um ofício com cópia para nós, para que o conselho fosse 16 

avisado em relação a essa solicitação e que a gente fiscalizasse essa parte desse serviço do 17 

ambulatório de saúde mental. Explanou que vamos convocar a comissão de visitas e relacionamentos, 18 

e iremos lá à saúde mental para vermos o que o promotor visualizou. Recebemos um decreto que vai 19 

haver a conferência nacional de saúde com o tema: democracia e saúde. Deixou para a ciência de 20 

todos que a partir de janeiro de dois mil e dezenove teremos trabalho para a organização da 21 

conferência. Fez a apresentação do novo conselheiro representante do Sindicato dos Trabalhadores na 22 

Indústria de Alimentação que é o Sr. Klauss Henrique Jeremias Conceição. Apresentou também o 23 

psicólogo Márcio Sansevero que veio assistir a reunião com intuito de acrescentarmos mais 24 

representantes, faremos o convite para a Fazenda Esperança para representar o segmento prestador e 25 

já temos em mente mais duas entidades para representar o segmento de usuários. Agradeceu a 26 

presença do novo administrador do Hospital Maternidade Frei Galvão, Sr. Afrânio Emílio, que 27 

aceitou o convite para participar e explanar sobre os novos objetivos ao administrar o Hospital. 28 

Deixou que decidiu sobre a nova sede do Conselho, descreveu a casa, expôs a localização e agora está 29 

aguardando a parte  burocrática da documentação. Colocou em votação as ATAS das reuniões 30 

ordinárias trecentésima trigésima oitava, trecentésima trigésima nona e trecentésima quadragésima, 31 

que foram aprovadas por unanimidade. Foi cobrada pelo vereador Fabricio da Aeronáutica a 32 

publicação das ATAS no site da prefeitura e estamos com dificuldades na comunicação com o setor 33 

de imprensa da prefeitura, pois, foi solicitada a publicação e mesmo assim não estava sendo 34 

publicada. Agora assumo que caso tenha mais alguma cobrança com relação a essas publicações eu 35 

pedirei voz na câmara para explanar que o problema encontra-se no setor de imprensa da prefeitura. 36 

INFORMES DO GESTOR: Com a palavra o conselheiro Alexandre Rocha desejou bom dia a todos 37 

e informou que nesse último mês tiveram algumas ações e entre uma delas a inauguração da nova 38 

unidade de saúde do bairro São Dimas, descreveu a nova sede e alegou uma melhor infraestrutura 39 

para a população. Deixou que está aberta a campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo, o 40 

ultimo levantamento confirmou que Guaratinguetá está com sessenta e cinco por cento da cobertura 41 

vacinal da pólio e sessenta e quatro por cento da cobertura vacinal do sarampo. Ainda não é a meta do 42 
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ministério, mas Guaratinguetá vem se destacando nessa cobertura com relação às cidades da região. A 43 

campanha vai até o dia trinta e um de agosto e ainda não há nenhum informe se haverá prorrogação. 44 

Começou essa semana a operação cata-bagulho que é uma operação em conjunto com várias 45 

secretarias da prefeitura, é uma ação semanal dividida pelos bairros onde os moradores tiram seus 46 

pertences sem utilidade e o caminhão passa recolhendo os entulhos e ainda conta com a visita dos 47 

agentes de endemias onde é feito um trabalho de orientação. Estamos também no meio da campanha 48 

da vacinação antirrábica na zona rural e na zona urbana começará a partir do dia dez de setembro. 49 

Existe um cronograma que informa o horário e o local da vacinação. Foi feito na semana passada um 50 

treinamento com os professores da rede municipal na questão do combate a dengue. Traçamos uma 51 

estratégia junto com a secretaria de educação que entre os dias dez a quatorze de setembro serão feitas 52 

varias palestras nas escolas municipais com a distribuição de panfletos educativos e no dia quinze será 53 

o dia D, onde as crianças junta a vizinhança para fazer esse trabalho de conscientização. Com a 54 

palavra o Dr. Marcus Vinícius alegou que o sarampo era uma doença que estava erradicada do país há 55 

muito tempo e agora está voltando, questionou como que está sendo feito o trabalho da secretaria de 56 

saúde com relação ao preparo dos profissionais. Com a palavra o conselheiro Alexandre Rocha alegou 57 

que os enfermeiros tiveram treinamento no início da campanha e deixou que vem buscando através 58 

das mídias sociais uma conscientização da população sobre a volta desta doença. Com a palavra a 59 

conselheira Beatriz Bonini questionou o porquê da recusa das vacinas hoje em dia. Com a palavra o 60 

Alexandre Rocha explanou que existem muitas noticias falsas que diz prejudicar-se caso tome a 61 

vacina. Hoje as pessoas não procuram saber da veracidade da informação. Com a palavra o Dr. 62 

Marcus Vinícius parabenizou pela inauguração da nova unidade de saúde do São Dimas. Solicitou ao 63 

pleno a abertura para a apresentação do novo gestor do Hospital Maternidade Frei Galvão, e foi aceito 64 

por todos.  Com a palavra o novo administrador do Hospital Frei Galvão, Sr. Afrânio Emílio, desejou 65 

bom dia a todos, agradeceu o convite e informou que atualizará a todos sobre as perspectivas, e 66 

explicou o que é o instituto Axis, que estará assessorando o Hospital que há anos é administrado pelas 67 

irmãs da providência, porém, tinha um modelo de gestão que elas tinham poucas informações 68 

administrativas. Em julho participamos de um congresso no qual está sendo constituída uma 69 

associação a nível nacional de todas as congregações religiosas dentro do país. O instituto Axis é uma 70 

empresa que já está a mais de trinta anos no mercado e que trabalha única e exclusivamente a 71 

assessoria e consultoria para todas as congregações do país. A gestão é das irmãs, porém, apoiadas por 72 

um grupo técnico. Primeiramente estamos conhecendo a particularidade do local, o que é que o 73 

hospital tem de bom e o que é que está funcionando bem, está sendo feito nesse primeiro momento o 74 

diagnóstico da instituição. Tivemos uma reunião com o prefeito Marcos Soliva e a Secretária de 75 

Saúde Maristela Macedo e nos colocamos extremamente a disposição para ouvir as principais 76 

demandas para fazermos um projeto de construção. Estamos fazendo um diagnóstico do que se é mais 77 

carente e como podemos ajudar na participação com a gestão pública. Estamos conversando com a 78 

Unimed, vamos abrir para os convênios e afirmou estar aberto para diálogo com todos os segmentos. 79 

O Hospital Frei Galvão é um hospital bem equipado e estruturado, precisa e tem que ser utilizado em 80 

sua plenitude. A entidade está de portas abertas para participação e ajudar ao Sistema Único de Saúde. 81 

Está sendo feito um trabalho interno de auditoria de validação das informações para nos auxiliar na 82 

tomada de decisões, pois precisamos buscar um ponto de equilíbrio financeiro. Deixou aberto para o 83 

questionamento dos conselheiros. Com a palavra o conselheiro Klauss Conceição questionou sobre o 84 
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humanismo do hospital com relação à população. Com a palavra o Sr. Afrânio Emílio explanou que 85 

dentro desses princípios existem três frentes de trabalho: trabalho de humanização, a reorganização do 86 

voluntariado e melhor acolhimento. Esses são os três pilares que estão na pauta, é uma reestruturação 87 

interna. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius questionou sobre os convênios que já estão assinados 88 

com relação ao pronto socorro, atendimento de serviço de UTI, se manteriam sem alguma revisão ou 89 

terá alguma alteração. Com a palavra o Sr. Afrânio Emílio explanou que a maior preocupação é a 90 

manutenção e funcionamento dos serviços existentes, paralelo a isso ouviremos a gestão pública. 91 

Estamos trabalhando de forma lenta, porém pensando de modo a curto, médio e longo prazo. Com a 92 

palavra a conselheira Fernanda Muriano desejou boas vindas e boa sorte pelo novo trabalho. Com a 93 

palavra o conselheiro Ernani Jose questionou como seria uma abertura para a participação da 94 

comunidade. Com a palavra o Sr. Afrânio Emílio disse que estão organizando internamente um grupo 95 

de voluntariados, e em um curtíssimo prazo nó iremos precisar do apoio da comunidade. Explanou 96 

que uma das questões principais é essa abertura maior para o Sistema Único de Saúde. Com a palavra 97 

a conselheira Beatriz Teberga parabenizou a nova gestão e deixou que em tão pouco tempo já se 98 

notou diferença na resolutividade dos problemas diários do Pronto Socorro. Disse que existe mais 99 

agilidade no atendimento e principalmente na conquista de leito de UTI. E questionou se terá abertura 100 

para o projeto de estágio. Com a palavra o Sr. Afrânio Emilio agradeceu o feedback, e alegou a 101 

prioridade do Pronto Socorro, primeiro passo: processo de reestruturação da área e melhorar a 102 

integração interna dentro do hospital. Temos uma funcionária chamada Andreia que já está instalada 103 

no local fazendo um diagnóstico sobre as necessidades do Pronto Socorro. Sobre a parte de estágio, 104 

assinamos dois contratos, é avaliada a parte técnica e jurídica e já estamos deixando tudo pronto e 105 

quem sabe futuramente podemos sonhar como estágio médico. Com a palavra o Dr. Marcus Vinícius 106 

agradeceu a explanação do Sr. Afrânio, desejou sorte e colocou o conselho a disposição. Afirmou que 107 

hoje não terá deliberação e deixará abertos os itens A, B e C para explanação. ORDEM DO DIA: 108 

ITEM A – HEMODIALISE, ITEM B – ONCOLOGIA, ITEM C – UPA. Com a palavra o 109 

conselheiro Alexandre Rocha atualizou as informações e afirmou que há tempos havia uma busca 110 

para aumentar o número de cadeiras de hemodiálise ambulatorial em Guaratinguetá, e houve essa 111 

deliberação, já houve o depósito da primeira parcela e agora veio sinalizado o depósito da segunda 112 

parcela. Já foram iniciadas as obras com previsão de quarenta a sessenta dias seja consolidado. Porém 113 

não foi atendido com totalidade, pois não foi aprovado ainda o ambulatório pré-dialítico, mesmo com 114 

o aumento das cadeiras existe uma demanda na região, onde está vendo a possibilidade, mesmo tendo 115 

um prestador na cidade, de se ter o segundo prestador, que seria o Hospital Frei Galvão, porém não é 116 

uma questão de somente o hospital aceitar, precisa ver o teto financeiro para pagar essa conta, e como 117 

é um serviço do Estado essa é a luta que está sendo cravada agora.  Falando sobre a oncologia o 118 

prefeito Marcus Soliva esteve em Brasília tentando verbas com o Ministério, temos tudo 119 

documentado, e foi liberado pelo ministério esse aumento de teto de três milhões, quantitativamente 120 

daria vinte vagas por região, porém não foi aprovado pela CIB, aprovou somente o estouro de teto, 121 

que não agrega nada em aumento de leitos. No mesmo raciocínio á questão da UPA, também 122 

conseguiu a verba no Ministério da Saúde, porém na reunião da CIB não aprovou , alegaram que 123 

faltou documentos, onde nos causou estranheza, sendo que foi aprovado pelo Ministério da Saúde. 124 

Com a palavra o conselheiro Sr. João Romain desejou boas vindas ao novo gestor do Hospital Frei 125 

Galvão e deixou que com relação à hemodiálise que há dois anos existe essa promessa do governo do 126 
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estado de fazer ampliação e adequação das cadeiras de acordo com as necessidades dos nossos 127 

pacientes, fizemos as negociações e começamos as obras com as nossas despesas, e ontem foi liberada 128 

a primeira parcela para a reforma, acredito que até meados de outubro essa obra esteja concluída, as 129 

máquinas e as cadeiras já foram licitadas e teremos trinta e sete cadeiras em funcionamento. Com 130 

relação à oncologia possui uma portaria que determina todas as questões de financiamento, tivemos 131 

alguns problemas porque a avalição do serviço de oncologia é feito em cima do número de cirurgias 132 

realizadas, na última avaliação feita pelo Ministério da Saúde o número de cirurgia que foi realizada 133 

foi de cento e oito, um número muito baixo. Agora estamos refazendo essa série histórica e estamos 134 

tentando conseguir algum recurso em cima disso. De acordo com a portaria nós teríamos capacidade 135 

para mil APAC que é exatamente o número de procedimentos previsto no ano e nós temos hoje 136 

metade disso. Fizemos todos os cálculos, apresentamos nossos estudos e não sei por que não foi 137 

autorizado na reunião da CIB. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes alegou o não entendimento 138 

do motivo de não ser autorizado a verba na reunião da CIB. Com a palavra o conselheiro Sr. Joao 139 

Romain explanou que com relação a UPA é que está faltando documentações por este motivo não foi 140 

autorizado na CIB. Já a oncologia de acordo com a portaria cento e quarenta com todos os parâmetros 141 

que o próprio ministério diz foi apresentada no colegiado regional de Taubaté, foi aprovado. Foi 142 

aprovado na câmara técnica que antecede a reunião da CIB, porém, quando chegou ao estado foi 143 

manifestado ao contrário, pois alegaram não ter recurso. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius 144 

solicitou as atualizações das pendências que seria o banco de leite, porém, não obteve resposta. Sobre 145 

a falta de lixeiras na cidade que foi solicitada pela conselheira Fernanda Muriano. Com a palavra o 146 

conselheiro Alexandre Rocha afirmou não saber dizer qual secretaria seria responsável por esta 147 

solicitação. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano fez uma ressalva que não só seria a 148 

colocação de lixeira na cidade, mas também a retirada dos lixos. Com a palavra o conselheiro Adilson 149 

Lopes deixou que sobre o ofício recebido de número 1058/2018 - GSF – SMJC que solicita troca da 150 

cadeira dos representantes da UNISAB é preciso estudar o caso, pois não poderemos passar por cima 151 

do nosso regimento interno. Com a palavra Dr. Marcus Vinícius deixou aberto para questionamentos 152 

ou comentários dos conselheiros. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às onze 153 

horas e dois minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida 154 

que secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente 155 

reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do 156 

conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a 157 

qualquer momento. 158 

 159 

 160 

Deliberações: 161 
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