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Àsnove horas e trinta minutosdo dia nove 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 12 membros, sendo 11 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, Sr. Marlon
Pisani Bichels,Srª. Maria Auxiliadora e o Secretário Executivo Sr. Adilson Lopes dos
Santos cumprimenta a todos em especial aos novos conselheiros Adriano Lima
Ribeiro, Brena de Oliveira Menezes, Christina Lacaz e a Secretária de Saúde Srª.
Maristela Siqueira Paula Santos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos
cumprimenta a todos e todas e dá início ao expediente colocando para deliberação a
Ata 317º de 08 de setembro de 2016e pergunta se alguém tem alguma ressalva a fazer.
Não havendo nenhumaressalva foi colocada 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 informa sobre os Ofícios enviados e
recebidos sendo enviados os Ofícios 001/2017 que solicita a indicação dos
representantes da Secretaria de Saúde para assento neste conselho, Ofício 002/2017
que solicita dotação orçamentária para este conselho, Ofício 003/2017 que solicita o
Organograma da Secretaria de Saúde, Ofício 004/2017 que encaminha a Resolução
001/2017 que solicita ao Prefeito a criação do cargo de Secretário Executivo do
Comus, Ofício 005/2017 que solicita Portaria para alteração na composição do
conselho.Assim que for homologado pelo Prefeito através de Portaria os novos
conselheiros serão empossados em reunião seguinte. Ofícios recebidos 033/SMS/2017
em resposta ao nosso ofício 002/2017 solicita o envio de planilha detalhada de
previsão de gastos. Passamos aos informes do Gestor com a palavra a Secretária de
Saúde Srª. Maristela Siqueira Paula Santos coloca que com relação aos ofícios o da
dotação orçamentária ela já respondeu solicitando a planilha de gastos para envio a
Secretaria da Fazenda para provisionar este recurso. Quanto ao da Secretaria
Executiva faz-se necessário o aguardo de tempo, pois todas as Secretarias estão sem o
organograma, ou seja, quando se iniciou essa nova gestão estavam somente com três
cargos, Secretário, Subsecretário e Chefe de Gabinete. Os restantes dos cargos foram
todos suspensos pelo MP em vista de apontamento do Tribunal de Contas do Estado.
Quanto à criação do cargo de Secretário Executivo não vejo problema algum para ser
criado o que tem que ser verificado é se ficará lotado na Secretaria de Saúde ou no
Comus. O que esta sendo enviado a Presidente como resposta é que existem duas
possibilidades, ou algum conselheiro assume a Secretaria Executiva sem remuneração
ou a Secretaria de Saúde destina um funcionário para assumir a função ficando, pois a
critério da Presidente. Isto esta sendo colocado justamente por causa da fonte de
liberação de recursos porque nos foi passado uma um orçamento muitíssimo apertado
em que pese termos alguns equívocos na peça orçamentáriaao qual estamos refazendo
e que encaminharemos a Secretaria da Fazenda para aprovação e após trarei para o
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conselho para conhecimento. Em vista disso a criação do cargo de Secretário
Executivo demanda umcertotempo para que possamos efetivar esta peça orçamentária
e aí sim viabilizarmos se possível à efetivação do cargo remunerado. Quanto a
Portaria de alteração na composição do Conselho nós já encaminhamos para publicar.
Quanto aos informes da Secretaria da Saúde temos que desde que assumimos e isto já
foi passado à imprensa escrita e falada da região que estamos realizando uma
recomposição técnica de profissionais. Isto se faz necessário em vista de termos no
Serviço de Urgência e Emergência considerando só o Pronto Socorro encontramos em
aberto 40 plantões sendo a maioria de pediatras (vinte pediatras) e o restante de outras
especialidades. Quanto ao SAMU encontramos apenas 1/3 do efetivo necessário,
mas já conseguimos recompor a equipe e já conseguimosum profissional para
gerenciar. Na Rede Básica existe um processo de contratação complicado por
custa de apontamento do Tribunal de Contas que coloca ser irregulares essas
contratações, pois não veem ser de forma emergencial e em vista disso ficamos
descobertos por falta de alguns profissionais da rede e principalmente obstetra,
mas já conseguimos recompor, mas tivemos que ter uma justificativa técnica
para que o Tribunal de Contas aceitasse que as contratações são de forma
emergencial até a realização do concurso. Isto tudo foi feito e a rede hoje esta
equilibrada nos faltando apenas um ginecologista, mas já tenho uma profissional
interessada em fazer o ambulatório, enfim conseguimos fazer esta recomposição.
Já chamamos os 19 agentes de controle de vetores que já tinham realizado concurso,
já que antes de assumirmos fomos contatados pela SUCEN que nos apresentou uma
situação de alarme com relação a Dengue sendo que imediatamente conseguimos uma
sala de comando Inter setorial na Prefeitura para imprimirmos as ações necessárias de
combate a Dengue. Realizamos de imediato uma primeira reunião com as secretarias
envolvidas e já estamos desenvolvendo as ações emergenciais com a contratação de
uma empresa para estar realizando a limpeza da cidade. Temos ainda a sala de
situação onde discutimos tecnicamente as condições em que se encontra a cidade
através dos índices que temos para cada região. Implantamos também uma nova
metodologia para o agendamento de consultas e exames, metodologia esta que nos foi
disponibilizada pelo Governo do Estado que se chama Sistema CROSS que é um
sistema onde online cada unidade pode estar realizando os agendamentos sendo que
todo dia 24 de cada mês esta agenda é aberta. Com relação à Atenção Básica quando a
visualizamos o sistema neste momento não oferece nenhum problema, sendo que o
RX e exames de laboratório a unidade já consegue agendar online automaticamente.
As cotas do Governo do Estado ainda estão centralizadas na Secretaria, pois estamos
qualificando todos os pedidos para o planejamento de toda a demanda. Fizemos um
levantamento e elaboramos uma planilha com a demanda reprimida de procedimentos
cirúrgicos e exames laboratoriais para estarmos equacionando toda esta demanda. Para
que resolvermos todas as pendências vamos estar utilizando verbas do Estado e
orçamento fonte 002 e 005 vamos passar para apreciação do Prefeito e depois
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trazemos ao conselho. Vamos realizar um Termo de Rati-retificação do convênio com
a Santa Casa por quatro meses no valor de R$ 82000,00 para darmos um fim a esta
demanda reprimida. Estamos realizando este convenio somente com a Santa Casa
devido ao Hospital Frei Galvão não estar com sua situação regularizada perante o
Estado quanto às documentações exigidas. Assim que regularizadas estaremos
novamente conversando com o Hospital Frei Galvão para estudarmos um novo
convênio dentro das necessidades da Secretaria da Saúde sendo que não podemos
mais utilizarmos de termos de rati-retificação, pois já ultrapassou os 25% permitidos
por lei. Dentro dos próximos quatro meses estarão também finalizando o Convênio de
Assistência em vigor com a Santa Casa e vamos estar conversando paraque um novo
seja elaborado e discutido entre as partes. Estamos no momento concentrados no
Pronto Socorro em virtude de estarmos com muitas reclamações, sendo que
chamamos todas as equipes médicas que elegeram um líder para estar discutindo com
a Secretaria de Saúde suas dificuldades e estarmos recompondo as equipes. Estaremos
refazendo os protocolos de atendimento no PS e já acertamos com a Supervisão do
HFG no PS a aplicação de alguns fluxos no atendimento até que tenhamos elaborado
os novos protocolos. Na semana que vem estaremos começando um trabalho técnico
nas Unidades tendo em vista que já conseguimos efetivar o sistema de agendamento
(CROSS), trabalho em que estaremos elaborando protocolos de atendimento como,
por exemplo, do grupo de gestantes, hipertensos e melhorar a conversa entre as
Unidades e Pronto Socorro. O Governo Federal já sinalizou enviar mais verba para o
nosso município e solicitamos ao Governo do Estado viabilizar um veículo de
transporte sanitário para utilizarmos no transporte de pacientes para São Paulo o que
já foi acordado e estamos no aguardo. Fizemos duas reuniões na DRS 17 para
apresentarmos as nossas dificuldades com relação ao aumento da demanda de outros
municípios no Pronto Socorro sendo que estamos na região que compreende 17
municípios com somente Lorena e Guaratinguetá prestando este atendimento. A maior
dificuldade é em relação à Obstetrícia já que estamos recebendo muitas pacientes de
Aparecida a qual já solicitamos que possam estar regularizando o mais breve possível
a situação do seu Pronto Socorro para que possamos ter um alívio neste atendimento.
Contatamos também o SAMU para que realize a distribuição de pacientes com
trauma de forma equânime para que não haja acumulo seja no PS de Lorena ou
no PS de Guaratinguetá. Isso é o que eu tinha para explanar ao conselho sendo
que amanhã estarei despachando com o Prefeito o termo de rati-retificação e
após estarei encaminhando a vocês e fico a disposição para qualquer
questionamento. Com a palavra o conselheiro Dr. Marcus Vinicius cumprimenta a
todos e se apresenta aos novos conselheiros e coloca que tem umas questões que
ficaram sem ser resolvidas pela gestão passada e que gostaria de estar esclarecendo.
Primeiro é quanto às refeições contratadas para as equipes médicas do Pronto Socorro
Municipal já que tem conhecimento que não esta funcionando a contento e que
gostaria de saber se é de conhecimento da Secretaria. Com a palavra a Secretária de
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Saúde Srª. Maristela Siqueira Paula Santos coloca que como disse realizou diversas
reuniões com as equipes médicas do PS e não recebeu nenhuma reclamação quanto à
alimentação, mas que pode pautar este assunto para uma próxima reunião. A maior
dificuldade apresentada foi quanto ao espaço hoje utilizado para o PS e já estamos em
conversação com o HFG para um estudo quanto à utilização do espaço onde era a
hemodiálise. Com a palavra o conselheiro Sr. Marlon Pisani Bichels coloca que
quanto ao assunto alimentação o mesmo recebe os relatórios mensais da Supervisão
do HFG no PS e não tem encontrado nenhuma divergência no cumprimento do
contrato e que se o conselheiro Dr. Marcus Vinicius quiser tirar alguma dúvida vai
solicitar que seja enviado ao Comus os relatórios mensais ou se dirigir ao Supervisor
do HFG no PS Sr. Fernando para dirimir qualquer dúvida. Com a palavra o
conselheiro Dr. Marcus Vinicius coloca que outro ponto seria quanto ao salário dos
médicos plantonistas tendo em vista que foram contratados dois novos obstetras para
o Pronto Socorro tendo, portanto um aumento na folha e se este aumento não trará
mais a frente dificuldades no pagamento das equipes de plantonistas já que na gestão
passada sempre foi dito que não tinham verbas para tal contratação. Com a palavra a
Secretária de Saúde Srª. Maristela Siqueira Paula Santos coloca que a recomposição
dos obstetras não é somente devido à demanda regional e sim também a municipal e
que isto não trará nenhum impacto financeiro já que foram corrigidas algumas
distorções realizadas pela gestão passada e estamos equilibrados financeiramente,
portanto não teremos problemas quanto a isso.Neste primeiro ano de governo
traçamos algumas metas sendo duas principais, a primeira é a Saúde da Mulher onde
vamos recuperar a Rede Cegonha dentro da Santa Casa e a segunda é a Saúde da
Criança onde estamos analisando um programa que já foi implantado no Litoral Norte
denominado Primeiríssima Infância que é um Programa da Fundação Maria Cecilia
Vidigal que tem um trabalho bastante interessante dentro da Saúde da Criança.
Estamos analisando a parte financeira para verificar se há condições de efetivarmos
um convênio com essa Fundação, mas se não acontecer vamos estar estudando a
aplicação do Saúde da Criança com recursos próprios. Com a palavra o conselheiro
Sr. Paulo Alaircumprimenta a todos e coloca sua preocupação quanto à estrutura das
Unidades de Saúde do Pingo de Ouro e Oswaldo Cruz e também do acesso ao setor de
Fisioterapia da Santa Casa. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maristela
Siqueira Paula Santos coloca que já solicitou a Vigilância Sanitária um levantamento
de todas as Unidades de Saúde sendo que já recebeu uma parcial onde pode verificar
que há necessidade de se fazer uma avaliação mais apurada, poisexistem problemas
estruturais, mas também problemas de ordem técnica e já solicitamos ao nosso setor
de planejamento que realize um estudo. Como conseguimos ajustar e equilibrar nossa
parte financeira com a correção das distorções que já citei, teremos uma parte para
utilizarmos na adequação de alguns espaços físico. A prioridade inicial é para o
Jardim do Vale e o CEO que é um espaço alugado e que dentro de uma lógica não
seria adequado financeiramente realizar uma reforma e estamos estudando alugar um
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novo espaço. A Prefeitura esta realizando um estudo dos imóveis alugados e dos
imóveis de sua propriedade para que o Setor de Planejamento possa estar realizando
projetos de espaços para a saúde para que possamos então irmos em busca de verbas
seja de emendas parlamentares ou através de Portarias do Governo Federal de
incentivo a reforma de espaços como a Portaria MS/GM 381 que acabou de ser
editada e que dispõe sobre a destinação de recursos financeiros para construção de
obras ampliação e reformas. Com a palavra o conselheiro e Diretor Administrativo da
Santa Casa Sr. João Marcos BustamenteRomaincoloca que com respeito ao acesso ao
Setor de Fisioterapia estará revendo um outro local, pois esta planejado que este
espaço será da Radioterapia, portanto no novo espaço da Fisioterapia com certeza
teremos a acessibilidade necessária. Complementando o assunto da Portaria temos
duas mudanças importantes quanto ao repasse de verbas, sendo que agora se receberá
integralmente toda verba estipulada para a obra o que trará mais segurança e agilidade
e a outra é desingessamento dealgumas regras principalmente quanto a
remanejamento de verbas pelo município. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª.
Maristela Siqueira Paula Santos coloca que o desingessamento é entre aspas, pois o
Executivo fica temerário quanto ao aceite de novo regramento pelo Tribunal de
Contas. A Portaria também estipula que as obras devem estar inseridas no Plano
Municipal e, portanto teremos que reavaliar o nosso Plano. Com a palavra à
conselheira Srª. Ana Paula Rosa questiona sobre se existe uma previsão para estruturar
as equipes de saúde. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maristela Siqueira
Paula Santos coloca que como disse no início a equipe de Controle de Vetores já
foram chamados os dezenove, mas temos informação do Sindicato que a Liminar não
foi concedida e assim sendo estamos amarrados quanto a fecharmos as contratações.
Foi passado ao Sindicato duas possibilidades para resolução e estamos no aguardo.
Quanto aos demais já protocolei na Prefeitura a necessidade quanto à contratação
emergencial de Agentes Comunitários e a contratação de profissionais da área de
Enfermagem. O concurso para recomposição do padrão de lotação da Secretaria já
esta sendo estudado para que atendam as regras do Tribunal de Contas e na semana
próxima estaremos finalizando este estudo e também esta sendo realizado um estudo
pela Secretaria da Fazenda com relação ao impacto financeiro na folha de pagamento.
Um exemplo da falta de funcionários são os profissionais farmacêuticos sendo que
temos 17 unidades de saúde e apenas trêsprofissionais atuando. Com a palavra o
representante do CREFITO Adriano José de Lima Ribeiro acompanhado de Brena de
Oliveira Menezes ambos Fisioterapeutas pergunta qual a atual situação da fisioterapia
e se existe verbas disponibilizadas para isso já que tem ouvido reclamações quanto ao
atendimento de fisioterapia na Santa Casa e também nas UBS e se existe um projeto
específico de melhoria destes atendimentos e aproveitando também perguntar sobre a
Rede Cegonha se há alguma proposta de inclusão do Terapeuta Ocupacionale
Fisioterapeuta neste programa. Com relação à Fisioterapia vamos procurar uma
melhora deste serviço conforme já dito pelo Sr. Romain. Quanto à reabilitação física
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jáabri uma conversa com a Regional de Saúde já que o MS detectou um vazio
assistencialdeste serviço nos 17 municípios da nossa região. Guaratinguetá e Lorena
foram chamados para receberem um Centro de Reabilitação e que estava
disponibilizado um CER 4 e uma Oficina de Prótese e Guará na ocasião não teve
possibilidade de aceitar ficando, portanto com Lorena. Neste meio tempo parece que
Lorena abriu mão do CER 4 e da Oficina de Prótese abrindo-se, portanto um
parâmetro para que Guará faça duas habilitações e da Oficina de Prótese. Minha
proposta é incluir na Rede de Habilitação um CER 2 e uma Oficina de Prótese e
estamos propondo no Colegiado estas habilitações para atendermos os municípiosdo
Circuito da Fé, ficando Lorena com o Vale Histórico sendo que faremos em Lorena as
habilitações que não tivermos. A minha pretensão é termos um CER físico e auditivo
e neste momento estamos em estudo quanto aos pedidos de cadeira de rodas porque a
AACD não fez uso do recurso disponibilizado para ela porque o recurso não era
suficiente e a idéia é utilizar este recurso até que o Governo do Estado viabilize o
envio de cadeiras para nós. Quanto a pergunta sobre o Prontuário Eletrônico que
deixei de responder tenho a dizer que esta sendo disponibilizado o E-SUS, mas nós
também estamos avaliando um software que vai resolver todos os nossos problemas
inclusive o problema maior que é a fatura, pois ele gera fatura de forma automática
sendo queé compatível com E-SUS, SIA,SIAH, controla o estoque de medicamentos,
nos dá dados de onde tem ou não medicamentos e será implantado no PS e nas
Unidades de Saúde. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos passa para a
Ordem do Dia que tem como primeiro item A – Homologação de deliberações do
Comus que fica prejudicado em vista da Secretária já ter colocado na fala do Gestor e
ficamos no aguardo do estudo que a Prefeitura esta realizando e estaremos a pedido da
Presidente realizando uma reunião da Mesa Diretora para analisarmos quanto ao
cumprimento do prazo para a homologação e publicação da Resolução. Segundo item
da Ordem do Dia B – Conferência Municipal de Saúde da Mulher passamos a
palavra a representante da Secretaria Christina Conceição Jorge Lacaz que
cumprimenta a todos e traz os informes desta Conferência aqui no conselho para que
todos possam se preparar e participar ativamente. É o seguinte o Estado de São Paulo
estará realizando em todos os municípios a Conferência de Saúde da Mulher sendo
que após teremos as Etapas Regional e Estadual estando esta prevista para o mês de
junho. Aqui no nosso município temos uma data provável para a realização de uma
Conferência (dia 17 de março) já que teremos a etapa regional no final de março e
assim teremos tempo para enviarmos toda a documentação para a Regional de Saúde.
O local no momento que temos de opção é o SENAC e o CEU – Centro de Artes e
Esportes Unificados que tem uma estrutura ideal para realizarmos a Conferência. O
tema central desta Conferência é “Saúde das Mulheres: Desafios para a integralidade
com equidade” e terá como objetivo propor diretrizes para a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Resumindo é atender a mulher de forma
global com equidade, ou seja, atender de forma global e dar mais a quem precisa mais.
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Como é meta da Secretaria de Saúde trabalhar neste ano com a Saúde da Mulher este
tema vem muito a calhar. Nosso pedido é que os conselheiros formulem propostas
para este tema e que possam trazer na próxima reunião assim como todos façam sua
inscrição para que tenhamos um planejamento quanto ao número de participantes para
esta Conferência. Já realizamos uma reunião inicial ao qual contamos com a presença
da Presidente do Comus para planejarmos quanto à realização e mais a frente
estaremos compondo a coordenação e estaremos convidando alguns membros do
Comus para estar participando. Era isto que tinha a informar e contamos com a
colaboração de todos, obrigado. Com a palavra a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra
Gomes comunica que todos os conselheiros são membros natos e que estaremos
divulgando nos bairros e nas unidades de saúde para que possamos ter bastante
qualidade nesta conferência. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maristela
Siqueira Paula Santos coloca que a estimativa de público deve ser planejada para que
possamos realizar a licitação quanto à verba para a estrutura e alimentação para que
não tenhamos problemas com a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas. Com
a palavra o conselheiro Dr. Saluar Pinto Magni cumprimenta a todos e coloca que no
final do ano passado tínhamos um questionamento a respeito da política da Saúde
Mental e foi colocado pela SecretáriaSrª.Gorete que estavam em conversações para
realizar parceria com entidades da área e inclusive com o Frei Hans para que estas
recebessem pacientes enviados por determinação judicial e internação compulsóriae
gostaria de saber se esta gestão vai dar andamento a este projeto. Com a palavra a
Secretária de Saúde Srª. Maristela Siqueira Paula Santos coloca que já esteve na
Promotoria conversando sobre Saúde Mental e nesse momento estamos verificando o
apontamento da Vigilância no que diz respeito à dispensação de medicamento. Com
relação à internação compulsória é um tipo de assistência que não tende a continuar e
a Saúde Mental no município deve ser pensada como um todo, pois o modelo adotado
hoje não é o preconizado, já conversei com Frei Hans e com a Promotoria sobre
Residência Terapêutica e estamos caminhando para uma solução implantando duas
Residências Terapêuticas sendo uma masculina e outra feminina e estarei também nos
Irmãos Altino conversando sobre o CAPS AD. Outra questão que gostaria de colocar
é que recebi uma proposta do Dr. Alfredo com relação ao retorno dos pacientes da
Saúde Mental para a Rede Básica a qual achei bastante pertinente e vamos fazer um
estudo para a implantação.Com a palavra o conselheiro Dr. Saluar Pinto Magni coloca
a disposição um canal direto entre a Secretaria de Saúde e a Assistência Judiciária
para que através deste canal estejam minimizando a judicialização da saúde o que
prontamente foi aceito pela Secretária de Saúde. Terceiro e último dia item da Ordem
do Dia C - Regimento Interno – Procedimento das Reuniões, com a palavra o Sr.
Adilson Lopes dos Santos propõe que todos os conselheiros (as) se apropriem do
Regimento Internonestecapítulo que dispõe sobre o Procedimento das Reuniões e que
possam após uma análise estarem trazendo na próxima reunião suas propostas para
que tenhamos um melhor andamento de nossas reuniões objetivando torna-la mais
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dinâmica tendo sido aprovado por todos esta propositura.E não havendo nada mais a
tratar a Presidente Sr.ª Ana de Souza Guerra Gomes encerra areunião às onze horas e
vinte minutos agradecendo a presença, lavrando-se á presente ata que vai assinada por
mim Adilson Lopes dos Santos quesecretarieie 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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