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Ás nove horas e quarenta e cinco minutos, do dia seis de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram- se 1 

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

membros deste Conselho com a presença de onze membros, sendo nove titulares e dois suplentes. 3 

Dando início aos trabalhos o presidente Dr. Marcos Vinícius desejou  um bom dia a todos, e verificou 4 

se a mesa diretora já estava composta, e ressaltou que essa será a última reunião ordinária do ano de 5 

dois mil e dezoito. Fez uma retrospectiva de todas as deliberações aprovadas pelo conselho neste ano. 6 

Alegou que foi a inauguração do novo Pronto Socorro junto com a conselheira Beatriz Bonini 7 

representando o COMUS. Deixou que o vereador Nei Carteiro está dando entrada nos trâmites para 8 

mudança da lei orgânica com relação a composição da mesa diretora, enviou um documento com 9 

relação a mudança e dará entrada ainda esse mês, e vamos aguardar e acompanhar a decisão dos 10 

vereadores. O vereador esteve presente em reunião do COMUS e comentou que faria uma atuação 11 

frente à mudança da lei orgânica. A conselheira Débora Claro solicitou que fosse comunicado ao 12 

COMUS o dia em que será a votação do projeto da alteração da lei orgânica na câmara municipal de 13 

Guaratinguetá. INFORMES DO GESTOR: Com a palavra a secretária de saúde Maristela Macedo 14 

desejou um bom dia a todos e agradeceu o empenho e colaboração de todos os membros do conselho. 15 

Alegou que foi um ano produtivo, demos encaminhamentos a coisas importantes. Agradeceu a 16 

parceria e desejou boas festas. Com a palavra Dr. Marcus Vinícius deu abertura pra as proposições 17 

dos conselheiros. Com a palavra a secretária Maristela Macedo questionou sobre a composição das 18 

cadeiras dos representantes da associação de bairros. Com a palavra o Dr. Marcus Vinícius explanou 19 

que está aguardando a publicação da portaria no diário oficial, pois já recebeu a ordem judicial que o 20 

Sr. Cláudio Campbell assumirá como titular e o Sr. Sidney Higino como suplente. Com a palavra a 21 

conselheira Beatriz Boninni alegou que compareceu a inauguração do Pronto Socorro Municipal, 22 

parabenizou a secretaria de saúde juntamente com o Hospital e Maternidade Frei Galvão pelo 23 

excelente trabalho e desejou sorte para darem continuidade ao projeto. Com a palavra a secretária 24 

Maristela Macedo, agradeceu e comentou que os municípios vizinhos estão imigrando no Pronto 25 

Socorro, devido à qualidade no atendimento e deixou que solicitou a colaboração dos funcionários 26 

devido a triagem feita com cada paciente classificando o grau de urgência. Com a palavra o 27 

conselheiro Saluar Magni disse que em relação ao ano de dois mil e dezoito a principal mudança foi o 28 

fortalecimento das instituições.  Com a palavra o conselheiro Ernani Silva, agradeceu o trabalho de 29 

todos durante o ano de dois mil e dezoito, parabenizou o trabalho do conselho, da secretaria de saúde 30 

e destacou o empenho da vigilância em saúde, desejou um ano novo repleto de realizações e muito 31 

trabalho a todos. Com a palavra o conselheiro Sr. Romaim Bustamante desejou bom dia todos e 32 

reforçou sobre a inauguração das novas cadeiras da hemodiálise e justificou a falta do convite formal 33 

ao conselho devido ao compromisso com a promotoria em cumprir o prazo estabelecido pelo 34 

ministério público, porém deixou em aberto para a visitação e conhecimento dos conselheiros e 35 

alegou que já está atendendo a demanda reprimida e estão tendo retorno com muita qualidade para 36 

nossos pacientes. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano agradeceu a parceria deste ano que 37 

se encerra, desejou boa festas a todos e deixou a importância do trabalho com a saúde mental, alegou 38 

que o Grupo da Fraternidade Irmão Altino existe há cinquenta e oito anos em luta por um atendimento 39 

digno aos pacientes, e estamos com a documentação e as obras quase prontas para a implantação de 40 

um CAPS infanto-juvenil. E quem sabe para um futuro um CAPS álcool e droga. Com a palavra a 41 

conselheira Débora Claro questionou sobre a interação dos dados do paciente com relação ao novo 42 
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sistema implantado no Pronto Socorro. Com a palavra a secretária Maristela Macedo informou que 43 

apresentando qualquer documento ou nome e data de nascimento, imediatamente o sistema faz link 44 

com o ministério da saúde, contendo todos os dados e históricos de atendimento do paciente. Esse 45 

sistema já é interagido ao prontuário eletrônico. Com a palavra a conselheira Débora Claro questionou 46 

sobrea realização dos exames de ultrassonografia da rede pública. Com a palavra secretária Maristela 47 

Macedo explanou que encontra dificuldade na oferta de ultrassonografia, que existe uma demanda 48 

reprimida e acredita que com o término da implantação do novo sistema venha a ampliar a oferta 49 

desse exame, porém damos prioridades às ultrassonografias obstétricas, transvaginal e próstata, 50 

ultrassonografias ortopédicas não entram na nossa prioridade, mas depende do critério médico, caso 51 

seja avaliado como grave, ele acaba solicitando ressonância magnética, que é um exame que não 52 

possui demanda reprimida. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano explanou sobre à Casa da 53 

Fraternidade Irmão Altino que não se trata somente da saúde mental, pois existe um projeto no bairro 54 

da Vila Sapé que se chama “Projeto Caminhar” onde cuidamos de sessenta crianças durante o ano 55 

inteiro, com bases profissionais com parceria da assistência social, esse projeto existe a mais de 56 

quinze anos. E aqui na casa Irmão Altino tem um projeto que é para orientar e amparar gestantes 57 

durante o ano todo têm palestras sócias educativas, aulas de artesanato, culinária, enxoval completo 58 

feito aqui na casa e já nasceram mais de mil e quinhentas crianças que foram cuidadas e amparadas 59 

pela nossa casa. ORDEM DO DIA: A – Programa Municipal de Combate as Arboviroses 2019. 60 

Com a palavra o veterinário da vigilância epidemiológica Felipe Guedes deu início a apresentação do 61 

programa municipal de combate as Arboviroses 2019 agradeceu a oportunidade e os elogios 62 

recebidos. Expôs todo o projeto de combate as arboviroses e alegou que o plano foi enviado para 63 

todos os conselheiros e deixou-se a disposição para qualquer dúvida. Com a palavra Doutor Marcos 64 

Vinicius após a apresentação do plano, demonstrando todos os pontos principais detalhados da parte 65 

de arboviroses, eu coloco em votação para deliberação do plano para que seja executado mantendo 66 

esses números favoráveis evitando essas doenças que realmente podem ser prevenidas. Como não 67 

havia quórum para deliberação, o Presidente do Conselho Doutor Marcos Vinicius convocou a 68 

comissão executiva e a mesa diretora que estavam presentes para poder deliberar o plano de 69 

arboviroses, que foi aprovado por unanimidade. Agradeceu o veterinário Felipe Guedes pela 70 

explanação e parabenizou o trabalho da Vigilância em Saúde. Agradeceu a disposição e trabalho de 71 

todos os conselheiros durante o ano de dois mil e dezoito. E para o ano que vem deixou que o 72 

conselho estará sempre a disposição. Com apalavra o conselheiro Saluar Magni agradeceu a 73 

participação de todos, afirmou que dois mil e dezoito foi um ano produtivo e que no próximo ano 74 

tenhamos ainda mais trabalho em favor da população. Com a palavra Doutor Marcos Vinicius 75 

agradeceu a conselheira Fernanda Muriano por ter disponibilizado o espaço para a realização das 76 

reuniões ordinárias do COMUS. Deixou em aberto para qualquer dúvida dos conselheiros. Não 77 

havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às onze horas e trinta e nove, lavrando-se á 78 

presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais 79 

membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível 80 

em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos 81 

Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 82 
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DELIBERAÇÃO:  84 

A – Programa Municipal de Combate as Arboviroses 2019. 85 
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