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Ás nove horas e cinquenta e três minutos, do dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito, 1 

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

Galvão, - os membros deste Conselho com a presença de quinze membros, sendo dez titulares e cinco 3 

suplentes. Dando início aos trabalhos o Presidente Dr. Marcus Vinícius abriu a reunião desejando 4 

bom dia a todos e certificou se a mesa diretora já estava composta. Fez a leitura dos informativos que 5 

foram recebidos durante o mês. Recebemos um oficio do sindicato dos trabalhadores rurais 6 

solicitando a substituição do conselheiro suplente. Questionou aos conselheiros se todos receberam a 7 

ATA da reunião anterior e se alguém teria alguma observação a relatar, como não houve nenhum 8 

questionamento colocou a ATA da trecentésima quadragésima primeira reunião ordinária para 9 

votação, onde foi aprovada por unanimidade.  Justificou a ausência da secretária de saúde Maristela 10 

Macedo e do chefe de gabinete Alexandre Rocha e deixou que a subsecretária Ana Cláudia Macedo 11 

desse as informações no informe do gestor. INFORMES DO GESTOR: Com a palavra a 12 

subsecretária Ana Cláudia Macedo desejou bom dia a todos e informou que será publicado um decreto 13 

municipal que dispõe sobre a realização de banco de horas e a compensação de carga extraordinária, é 14 

um decreto que vem para tentar regularizar a contenção de despesas, devido aos números de 15 

precatórias que a prefeitura terá que custear, com relação aos servidores que entraram na justiça. E 16 

isso se deu num acúmulo e a juíza do trabalho executou essa ação, entorno de um milhão e meio que 17 

será o custeio ao cofre público, causando uma desestabilização às contas públicas. Já comunicamos os 18 

funcionários e os responsáveis de cada unidade a proibir a execução de horas extras, com exceção do 19 

Pronto Socorro por ser urgência e emergência, motorista e vigia. Com relação às informações da 20 

organização social, que foi publicada no dia dezoito no diário oficial, tivemos quatorze empresas 21 

qualificadas, nove desqualificadas e uma com pendências de documentos, com o edital de 22 

qualificação já teve seu primeiro passo, isso não significa que fica fechado ele é aberto por tempo 23 

indeterminado e qualquer empresa pode vir a se qualificar, porém já temos um rol de empresa caso 24 

abrimos um edital de chamamento público que julgaremos necessário. Com relação a OS do Pronto 25 

Socorro não foi finalizado o edital, então não tem nenhuma novidade e chamaremos a todos para 26 

apreciar conforme acordamos. Sobre a campanha de vacina conseguimos atingir a meta da 27 

poliomielite e ainda estamos em campanha da vacinação antirrábica. Com relação às aprovações que 28 

não tinha passado na CIB, a UPA e a hemodiálise. Sobre a hemodiálise estamos aguardando o 29 

ministério da saúde publicar uma nota sobre o ambulatório de diálise. A UPA foi homologada, passou 30 

na CIB e está tudo certo, já colocamos no SISMOB que é um sistema de obras do ministério e já 31 

cumprimos todas as etapas, estamos aguardando a publicação do recurso. Com a palavra o Dr. Marcus 32 

Vinicius abriu para a propositura dos conselheiros. Deixou que a comissão de visita está se 33 

organizando para a averiguação da apuração das eventuais irregularidades no fornecimento de 34 

medicamentos na saúde mental. Com a palavra a Ana Cláudia Macedo afirmou que encaminhará para 35 

os conselheiros a resolução desse caso com a resposta para a promotoria da justiça. Deixou que o 36 

médico doutor Camilo psiquiatra da saúde mental pediu exoneração e está a procura de um substituto, 37 

foi colocado em diário oficial e estamos programando concurso para mais médicos. Com a palavra o 38 

Sr. Adilson Lopes fez uma propositura com relação a agendamentos de consultas e exames, pois 39 

existe uma demora e uma fila virtual e solicitou da secretaria de saúde para a próxima reunião uma 40 

apresentação de demanda e ofertas de consultas e exames. Com a palavra  a conselheira Debora Claro 41 

questionou sobre o atraso do pagamento dos médicos por RPA e também questionou a substituição da 42 
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psicóloga que encontra-se afastada na unidade de saúde do Jardim do Vale. Com a palavra Ana 43 

Cláudia Macedo explanou que está atrasado o pagamento dos médicos que teria que ser feito dia vinte 44 

deste mês, devido a essas precatórias e outros motivos teria que ser avaliado pela secretaria da 45 

fazenda, foi oficiado ao prefeito solicitando a regularização deste pagamento. E estamos aguardando 46 

um posicionamento da secretaria da fazenda. Com relação à psicóloga não existe substituição, não 47 

posso contratar por não ser considerado caráter de urgência. ORDEM DO DIA: ITEM A – 48 

Prestação de Contas 2º Quadrimestre de 2018. Com a palavra a Ana Cláudia Macedo fez a 49 

apresentação da prestação de contas referente ao mês de maio, junho, julho e agosto de dois mil e 50 

dezoito. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius abriu para o questionamento dos conselheiros. Com a 51 

palavra o conselheiro Marlon Pisanni solicitou que enviasse via e-mail a apresentação da prestação de 52 

contas. Com a palavra a conselheira Beatriz Boninni deixou que analisou o material da prestação de 53 

contas e solicitou a participação de mais conselheiros. Alegou que após a verificação não houve 54 

nenhuma irregularidade e apresentou um parecer favorável. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius 55 

cobrou a participação das comissões com relação as suas respectivas funções e deixou que o conselho 56 

está aberto para qualquer dúvida e necessidades dos conselheiros. Colocou a prestação de contas para 57 

aprovação e foi aprovada por unanimidade. Pendências: Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius cobrou 58 

um posicionamento da secretaria de saúde sobre o banco de leite. Com a palavra a Ana Cláudia 59 

Macedo deixou que o banco de leite não seria cabível e sim um posto de coleta e estamos fazendo as 60 

nossa tratativas com o Hospital Maternidade Frei Galvão para que juntos em uma parceria possamos 61 

instituir esse posto de coleta.  Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius cobrou sobre a falta de lixeiras no 62 

município. Com a palavra a Ana Cláudia Macedo explanou que é uma responsabilidade da secretaria 63 

de serviços urbanos, já encaminhamos um oficio solicitando e está sendo feito um estudo de 64 

quantidade. Com a apalavra a conselheira Fernanda Muriano deixou que a falta de educação vem do 65 

próprio ser humano que deposita os lixos fora das lixeiras e em terrenos baldios e alegou que próximo 66 

ao Grupo da Fraternidade Irmão Altino tem um terreno que está virando um “lixão” e está 67 

prejudicando a entidade, pois andam aparecendo ratos e por maior cuidado que a casa tenha, não está 68 

havendo solução. Com a palavra a Ana Claudia Macedo explanou que existem as denúncias para a 69 

vigilância sanitária, onde é feito a visita e uma notificação de multa para o proprietário do terreno. 70 

Com relação a nova sede do COMUS houve um contato com a proprietária e a mesma informou que 71 

está fazendo uma reforma e que tem o interesse de alugar num período máximo de dois anos e alegou 72 

que deixa a critério do conselho. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius alegou que irá procurar outras 73 

casas para ser a sede do conselho. Com a palavra a Ana Claudia Macedo disse que teremos a 74 

conferência municipal de saúde para fazer ate abril de dois mil e dezenove. Já recebemos o tema e 75 

precisamos prosseguir com isso o mais rápido possível, convidou a todos para participar das reuniões 76 

e questionou se deixará como das outras vezes o secretário executivo do COMUS fazer parte da 77 

comissão da conferência. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano questionou sobre 78 

credenciamento dos CAPS. Com a palavra a Ana Cláudia Macedo explanou que temos como proposta 79 

que já foi publicada a implantação de dois CAPS em Guaratinguetá, CAPS infantil e CAPS AD 80 

(álcool e drogas) e um dos parceiros que tem interesse de tocar esse projeto junto com a secretaria de 81 

saúde é o Irmão Altino. Com relação ao CAPS infanto-juvenil toda documentação já está pronta, 82 

temos a parte burocrática, mas já estamos correndo para a regularização de todo detalhe. E o CAPS 83 

AD já evoluiu bastante, estamos com o projeto em mãos e a parceria é com a Fazenda Esperança. 84 
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Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano deixou a importância de ter o CAPS no município e 85 

que Guaratinguetá terá implantado três CAPS e isso é uma grande conquista. Com a palavra o Dr. 86 

Marcus Vinicius convidou os conselheiros a participarem das reuniões sobre a conferência para a 87 

troca de experiência. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às dez horas e cinquenta 88 

e cinco minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que 89 

secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente 90 

reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do 91 

conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a 92 

qualquer momento. 93 

 94 

 95 

Deliberações: ITEM A – Prestação de Contas 2º Quadrimestre de 2018. 96 
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