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Ás nove horas e quarenta minutos, do dia seis 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 16 membros, sendo 11 titulares e 05
suplentes. Dando início aos trabalhos a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes cumprimenta a
todos e todas e compõe a mesa com o Vice-Presidente Sr. Geniel Augusto da Silva e o Secretário
Executivo Sr. Adilson Lopes dos Santos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos cumprimenta
a todos e todas iniciando o expediente coloca ao Pleno que enviou a todos via e-mail a ATA 314º para
deliberação e pergunta se algum conselheiro (a) tem ressalva a ser feita. Sem nenhuma ressalva passa
para a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes que coloca em votação tendo sido aprovada por
todos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos comunica que a Secretária de Saúde Srª. Maria
Gorete Niitsu Brígido não vai estar presente na reunião hoje por um problema particular. Vamos então
direto as proposições dos conselheiros (as) passando a palavra ao conselheiro Sr. Geniel Augusto que
propõe estarmos fazendo um convite ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos para estarem na próxima
reunião expondo ao Pleno quais as prioridades de seu programa para área da saúde. Com a palavra à
conselheira Srª. Beatriz Bonini propõe que feita uma visita ao setor de logística para que verifiquemos
os estoques de medicação para não deixar faltar sendo que dinheiro tem, mas acho que era o momento
da gente pensar em tudo que tem até o termino desse mandato e considero uma boa oportunidade a
vinda do Prefeito para sabermos o que ele pensa as sugestões, e estar também ouvindo a comunidade,
porque a saúde não esta boa, esta na UTI. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Alair coloca que em
visita aos Postos de saúde no decorrer dessa campanha o Prefeito Francisco Carlos anunciou a criação
de um Posto de Saúde no Bairro de Santa Luzia. Achei estranho esta promessa, pois em uma das
reuniões passadas que não me recordo perguntei para o Secretario Dr. Edison Riccomi se teria algum
planejamento, algum projeto, de implantação de nova Unidade de Saúde e ele respondeu que esta
difícil manter o que tem e assim sendo não a possibilidade em fazer algo novo. Considero, portanto a
fala do Prefeito uma promessa de campanha já que antes de se pensar em construir um Posto ou
Unidade de Saúde devemos cuidar da reforma e manutenção do que temos e que infelizmente a
maioria necessita de uma atenção quanto a sua estrutura física e posso dar como exemplo a Unidade
de Saúde Osvaldo Cruz e Pingo de Ouro que se encontram em um estado precário. Gostaria também
de ser informado se temos somente um Geriatra na rede. A preocupação é quanto a este período
eleitoral em que profissionais médicos entram de licença para concorrer a um cargo na eleição e não
são substituídos nos Postos ou Unidades ao qual exercem atendimentos. Com a palavra a Srª. Sheila
Ruas representando a Secretaria da Saúde informa que quanto aos médicos licenciados do PSF os
mesmos são substituídos pela Dra. Jussara que realiza o trabalho em dias específicos. Necessário se
faz que a Secretaria de Saúde verifique e resolva esta questão. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo
Alair coloca já trouxe aqui no conselho e questionou a Secretária de Saúde quanto a Agente de Saúde
da Unidade do Jardim Esperança que não tem um bom tratamento com os pacientes principalmente
com as meninas chegando ao ponto de desacato ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. A
Secretaria de Saúde precisa resolver este problema com a Agente de nome Maria Lúcia, pois do jeito
que esta não pode continuar. Com a palavra a conselheira Sheila Mara que mora no bairro e esta
sempre na Unidade coloca que já presenciou maus tratos da Agente com os pacientes. Outro problema
é com as trocas dos profissionais médicos já que um não aceita a receita do outro trazendo transtorno
aos pacientes. Gostaria também de colocar sobre o Programa Viva Leite e saber como é o processo de
distribuição, ou seja, quem tem direito já que tenho tido reclamações de corte do leite para algumas
crianças sendo que já foi observado que após o expediente tem funcionários levando leite para casa.
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Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos propõe fazer um convite para a Maria José (Zezé) que
é a responsável pelo Programa para estar aqui explicando todo o processo. Com a palavra o
conselheiro Sr. Geniel Augusto propõe que a Secretaria da Saúde encaminhe para o conselho o
contrato de locação do Pronto Socorro entre a Prefeitura e o HFG. Com a palavra a Srª. Sheila Ruas
coloca que a Secretária de Saúde estará hoje à tarde finalizando este contrato junto a Administração
do HFG e assim que assinado estará encaminhando ao conselho. Com a palavra o conselheiro Sr.
Homero Paiva questiona o porquê não temos médico Cardio Vascular na rede e se não haveria a
possibilidade de contratação. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca que a Secretaria já
deu aqui diversas explicações quanto à dificuldade de contratação de um Vascular sendo que a
dificuldade não é só do nosso município, mas do Estado todo. Proponho estar levando esta dificuldade
para o Prefeito eleito Marcus Soliva na próxima reunião já que esta em seu Plano de Governo e vamos
questionar para saber como solucionar este caso. Com a palavra o conselheiro Sr. Homero Paiva
agradece a substituição do Profissional Médico da Unidade do Parque São Francisco dizendo que
agora esta tudo bem quanto ao atendimento. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Alair pergunta se
há algum estudo para mudança da Secretaria de Saúde para a Chácara Seles em um prédio de
propriedade do Sr. Gilberto Nering. Quanto ao contrato com o HFG não existe nada certo? Com a
palavra a Srª. Sheila Ruas responde que houve um estudo, mas que não foi à frente e hoje não existe
esta possibilidade. Quanto ao contrato do HFG como já disse será solucionado hoje no período da
tarde. Passamos agora para a Ordem do Dia A – Mudanças Políticas – A saúde em nosso
município. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca que enviou por e-mail a todos as
Propostas aprovadas na última Conferência Municipal de Saúde e também as propostas que ainda não
foram cumpridas da penúltima Conferência para que todos tenham conhecimento. Já solicitei a
Secretaria de Saúde para que seja atualizado o Plano Municipal de Saúde para ser entregue ao novo
gestor quando da transição. Como há a proposta de convite ao Prefeito eleito para comparecer na
próxima reunião este Plano Municipal servirá como base para os questionamentos. Estarei
encaminhando a todos o Plano de Governo do Prefeito eleito para servir também como base para os
questionamentos. Com a palavra à conselheira Srª. Beatriz Bonini coloca que nós devemos apresentar
ao Prefeito eleito um diagnóstico da saúde no município para que ele tome conhecimento da realidade
e possa traçar as prioridades. Apresentar a ele os problemas e as dificuldades de cada Unidade de
Saúde solicitando a ajuda de cada Chefe de Unidade para que as pontuem. Os conselheiros Dr.
Marcus Vinicius e Dr. Saluar e Srª. Débora Claro concordam com a proposta da conselheira Srª.
Beatriz Bonini em estarmos apresentando ao Prefeito eleito às dificuldades que consideramos
prioritárias como, por exemplo, solucionar o ponto crucial do momento que é o Pronto Socorro
Municipal. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos opina que devemos colocar ao Prefeito
eleito as dificuldades prioritárias já que considera que as outras questões como, por exemplo, a
estrutura das Unidades, a falta de medicamento, a demanda na marcação de consultas e exames, um
atendimento humanizado, etc., ou seja, a grita da população ele já sabe muito bem em vista das suas
andanças em todos os bairros do município. Com a palavra o conselheiro Sr. Marcos Antônio gostaria
de tirar uma dúvida com relação a não ter sido realizado neste ano de eleições as reuniões com os
candidatos a Prefeito como foi feito nas duas últimas eleições. Com a palavra Adilson coloca que
primeiramente não houve solicitação de nenhum conselheiro, sendo que das duas últimas eleições foi
uma iniciativa minha. Desta vez achei melhor aguardar a eleição e trazer o Prefeito eleito para discutir
o seu Programa de Governo já que é este o programa que vai ser implantando nos quatro anos de
mandato. Com a palavra o conselheiro Sr. Marcos Antônio coloca sua preocupação quanto ao futuro
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do Pronto Socorro e o atendimento da população. Com a palavra à conselheira Srª. Fernanda Muriano
coloca sua preocupação quanto aos assuntos pautados nas reuniões deste conselho, pois este assunto
Pronto Socorro vem sendo discutido desde o início do governo que esta findando e que devemos nos
preocupar e colocar em discussão outros serviços, programas de saúde que também precisam de
atenção por parte do gestor como, por exemplo, a Saúde Mental a qual se dedica há muitos anos e que
não viu ser discutido neste conselho ao longo deste tempo. Solicita que as reuniões sejam mais
dinâmicas quantos aos assuntos aqui discutidos. Os conselheiros Dr. Marcus Vinicius e Dr. Saluar
colocam que a solução para se tenha um Pronto Socorro que atenda somente Urgência e Emergência é
trabalharmos em cima da atenção primária, ou seja, um trabalho de prevenção à saúde. Só assim
conseguiremos uma melhora no atendimento do Pronto Socorro. Com a palavra Fernanda coloca que
devemos estar discutindo tudo isso com o Prefeito eleito e com a futura Secretária de Saúde
colocando-os a par das dificuldades que nós visualizamos. Coloca sua preocupação quanto ao CAPS Centro de Atenção Psicossocial que deve ser municipal, mas esta no Irmão Altino, pois foi feito um
convênio com a Prefeitura, convenio este que vai vencer em dezembro e precisamos acordar com a
nova gestão a prorrogação deste convenio. Precisamos também discutir sobre a implantação do CAPS
Infantil e o CAPS AD já que a Saúde Mental é a que tem o maior crescimento dentro da saúde.
Segundo item da Ordem do Dia B – Plano Municipal de Saúde – Panorama. Com a palavra o Sr.
Adilson Lopes dos Santos coloca que este item já foi abordado acime e que contatará a Secretária de
Saúde para que traga na próxima reunião um diagnóstico da saúde para ser apresentado ao Prefeito
eleito assim como o Plano Municipal de Saúde atualizado. Isto posto foi colocado ao Pleno tendo sido
concordado por todos. Aproveitando cobra uma proximidade do Executivo e do Legislativo com o
conselho nas questões relacionadas à saúde de nosso município. Para finalizar coloca ao Pleno quanto
ao Movimento dos Conselhos do Circuito da Fé e Vale Histórico que esta avançando realizando
reuniões itinerantes nos municípios que compõe a nossa região. 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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