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1Ás nove horas e vinte e dois minutos, do dia vinte e nove de Junho de dois mil e dezessete,
2reuniram- se no “Tele Teatro do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados” sito à Av.
3Professor João Rodrigues de Alckmin, s/nº – Parque do Sol, - os membros deste Conselho
4com a presença de dezenove membros, sendo quatorze titulares e cinco suplentes. Dando
5início aos trabalhos Dr. Marcus Vinicius abriu a reunião desejando um bom dia a todos.
6Esclareceu que até novembro estará fazendo o melhor para chegar nos objetivos em
7comum e não fará nada correndo para não ter problemas futuros, também disse que
8pretende avaliar tudo o que foi escaneado como pauta para as reuniões, e que fica difícil
9apresentar uma pauta sem receber a parte técnica para ver se está correto e se não será
10preciso fazer alguma alteração. Aproveitou para apresentar a Sra. Maira Almeida que
11estará exercendo a função de secretária executiva do Conselho, e que será publicado em
12diário oficial. Depois leu um convite que chegou para 11° Conferência Municipal de
13Assistência Social e da Plenária para que todos ficassem cientes do acontecido e para que
14todos os conselheiros comparecessem. Em seguida foi pedido para Sra. Maira Almeida
15para que reenviasse a ATA anterior pois um dos conselheiros havia recebido, disse que
16para próxima reunião iriam votar nas ATAS Ordinárias e as Extraordinárias que foram as
17da votação da chapa. Com a palavra conselheira Débora Claro, acrescentou sobre o posto
18de saúde entre São Dimas e Cecap que teria um novo prédio, mas ainda não tinha lugar
19definido. Como resposta a secretária de saúde Sra. Maristela Macedo informou que já
20teria o lugar definido porém que não terminariam o prédio por inteiro por conta do valor
21da contra partida do empresário, mais o Dr. Nazem Nascimento, secretário do
22planejamento, estaria resolvendo este problema e só faltava o cronograma de entrega para
23que tudo estivesse pronto. Onde a conselheira Débora Claro questionou em qual local seria
24, segundo a secretária Maristela Macedo disse que será próximo ao loteamento, afirmando
25que o terreno é uma doação, onde estão discutindo sobre o acabamento. Com a palavra Sr.
26Adilson Lopes, fez uma colocação sobre a plenária, disse que não esteve ciente que o
27Conselho participou da Coordenação desta plenária e que segundo consta o regimento, o
28Conselho teria sim que participar. Então a Sra. secretária de saúde Maristela Macedo
29complementou que não teria ninguém da Coordenação daquele evento, mais que o alerta
30foi dado a eles e que ela veria quem participou da reunião. Com a palavra o presidente Dr.
31Marcus Vinicius, leu o regimento interno da primeira conferência das ordens de saúde e
32também disse sobre o artigo 4. Com a palavra o conselheiro Sr. Adilson Lopes, que
33também complementou esclarecendo que não pediu o cancelamento de nada, mas que se o
34pleito concordar que pode continuar assim, fica a critério, confirmou que não estava lá
35para barrar nada. Com a palavra o presidente Dr. Marcus Vinicius, deixou que a
36conselheira Ana Paula Rosa ficaria como representante do conselho e perguntou se os
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37conselheiros teriam outra opção. Com a palavra a conselheira Dra. |Maria Elizabeth,
38opinou que para a próxima plenária já esta tudo resolvido, e que para as próximas a Sra.
39Maristela trará tudo para o conselho. ORDEM DO DIA. 1º ITÉM: DELIBERAÇÃO
40DO PARECER DE FINANÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO
41QUADRIMESTRE DE 2017. Com a palavra a conselheira Sra. Beatriz Bonini, desejou
42bom dia a todos, afirmando que as pessoas da comissão de finanças fizeram o parecer de
43Janeiro até Abril, deixando que além das coisas que já foram postas, havia algumas que ela
44queria falar naquele momento, que seria sobre algumas infrações de trânsito, que estaria
45faltando as justificativas. Foi lido tudo que foi aprovado pela comissão. Com a palavra a
46Sra. Maristela Macedo, reiterou que faltou a justificativa e que as providenciariam, pois
47foram pagas as multas de trânsito. Com a palavra o presidente Dr. Marcus Vinicius, abriu
48votação para deliberação do parecer da comissão de finanças. Foi aprovado por
49unanimidade com a ressalva que já esta no parecer. 2º ITÉM: DELIBERAÇÃO DO
50SARGSUS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2017. Com a palavra do Dr.
51Marcus Vinicius, questionou se alguém tinha alguma observação ou algo a comentar. Não
52havendo nenhum comentário foi feito a apresentação do SARGSUS. Novamente com a
53palavra o Dr. Marcus Vinicius, deixou que o relatório foi na listagem dos documentos no
54E-mail, questionou se deliberariam naquele momento ou mais para frente. Foi feito a
55deliberação, e foi aprovado o SARGSUS primeiro quadrimestre de 2017. 3º ITÉM:
56DELIBERAÇÃO DO RECURSO DO CONSELHEIRO SR. ADILSON LOPES DOS
57SANTOS SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Foi lido o
58documento. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, deixou que estava bem claro que não
59estava conforme regimento, e a reunião estava bem atropelada, que deve pensar porque
60quer ser feito a conferência, disse também em questão do Plano Municipal e que durante a
61reunião poderia ser discutido algum item que todos queiram que seja colocado, se o pleito
62concordar, disse que não há a necessidade de fazer conferência. E ficou decidido não haver
63conferência municipal da saúde. 4° ITÉM: PARECER DA SECRETARIA DE
64RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SOBRE O COMUS. Foi lido o documento. Logo
65após o presidente Dr. Marcus Vinicius explicou resumidamente sobre o que se tratava o
66documento. Com a palavra o vice presidente Dr. Saluar Magni, disse que poderiam dar
67uma checada no arquivo para ver sobre as Ratificações de todas a ATAS da plenária, para
68que o tribunal de contas não se manifeste sobre qualquer acontecimento, disse também que
69colocaria em votação a Ratificação para que ratifiquem tudo o que está em acontecimento.
70Com a palavra a conselheira Dra Maria Elizabeth, falou que deveria ser aprovado o que o
71Dr. Saluar Magni propôs e que poderiam deixar uma janela aberta para que eles também
72tivessem defesa se acontecesse algo. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, disse que já foi
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73passado pela comissão executiva e não tem a necessidade de deixar essa ressalva. Com a
74palavra o conselheiro Sr. Marlon Pisanni, se desculpou pela ignorância e pediu para que
75pudessem explicar porque ele não esteve presente nas ultimas reuniões e não estava
76entendendo o assunto. Foi explicada toda a situação pelo Dr. Saluar. Com a palavra a Sra.
77Maristela Macedo, que confirmou que ato unilateral não esta na ATA. Ficou deliberado
78sem ressalva. 5º ITÉM: CIRURGIA ELETIVA. Com a palavra a Sra. Maristela Macedo,
79deixou que o ministério da saúde não retomou os mutirões de cirurgia na sua totalidade,
80porque houve uma demora do próprio ministério, deixou também que agora em junho deu
81um recurso per capita por município, o valor de Guaratinguetá é cento e quarenta mil reais,
82é como se estivesse pagando duas tabelas SUS, falou que a cirurgia de Catarata, por uma
83liberação da CIB ficou aditada em setenta por cento. Explicou que para grandes
84prestadores não aditar tudo bem, mas para os pequenos prestadores não aditar inviabiliza o
85procedimento. Explicou também que pautou isso na reunião porque existe uma solicitação
86de três municípios para fazer cirurgia em Guaratinguetá, contando com Ilhabela, Ubatuba
87e Pindamonhangaba, deixou que todos tem demanda reprimida e que não é só
88Guaratinguetá, e ela achou prudente que pautasse a possibilidade de acolher, deixou a
89propositura, e se alguém mais quiser poder acolher isso regionalmente. Explicou que a
90única diferença é que o recurso não vai cair automaticamente, em julho cairá uma parte do
91recurso, se usou deposita, se não, não deposita. Com a palavra do Sr. João Marcos
92Romaim, esclareceu que essa situação dos outros munícipios seriam resolvidos, caso
93tivesse demanda para fazer. A Sra. Maristela Mascedo deixou que o recurso vem direto
94para Guaratinguetá, falou que existe um projeto pronto e formatado, só que não foi dado
95entrada por questões de leito de UTI. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, deixou um
96questionamento, esclarecer sobre o Hospital Pró-visão, se foi para frente o convênio ou
97não. Com a palavra a Sra. Maristela Macedo, explicou que alguns municípios tinham um
98convênio direto com o hospital, que era totalmente irregular, o que foi evoluído com o
99mesmo foi glaucoma, essa pactuação foi fechada com o hospital e que estão esperando
100somente ser publicada para mandar os pacientes. Com a palavra a Sra. Débora Claro,
101perguntou qual seria o lado bom de querer ou não querer acolher esse três municípios.
102Novamente com a palavra a Sra. Maristela Macedo, explanou que a vantagem é a série
103histórica que o município consegue fazer junto ao Ministério da Saúde, essa série é voltada
104para o mutirão e isso implicaria um aumento de recursos, já a vantagem indireta é que todo
105município que se coloca como referência, na hora de receber os benefícios, ele é
106privilegiado, pois ele é considerado como um município referência. Guaratinguetá é
107referência. Com a palavra o presidente Dr. Marcus Vinicius, deu um exemplo de que um
108paciente ter um problema no fêmur e precisa ir para a UTI, logo em seguida questionou se
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109essa verba viria junto. Com a palavra a Sra. Maristela Macedo, explicou que essas
110cirurgias são muito pequenas, são cirurgias de mão e pés, e que as cirurgias que estão
111sendo ofertadas para outros municípios é só Otorrino, que é uma cirurgia rápida, entra e
112sai no mesmo dia e tem chances mínimas de complicações. Explicou também que o pré113operatório é todo feito pelo município de origem. Foi questionado se aceita riam receber
114os três municípios, e foi aprovado e deliberado por unanimidade. 6º ITÉM: INDICAÇÃO
115DE CONSELHEIROS PARA ACOMPANHAR O PLANO MUNICIPAL DE
116SAÚDE: Com a palavra a Sra. Maristela, deixou que considerando a questão da
117conferência que não vai ter, explicou que deseja uma comissão de conselheiros para
118trabalhar junto, e casando com esse plano tem que ter o plano orçamentário, tudo isso para
119não correr o risco de ter um plano falhado. Com a palavra do Sr. Saluar Magni, que apenas
120quis fazer uma colocação dizendo que ele entendeu que a secretária está pedindo para que
121Conselheiros participem do plano, e que isso não exime de passar pelas pessoas, e de
122qualquer maneira será analisado. Ficou decidido que o conselheiro Paulo Alair, o
123presidente Dr Marcus Vinicius e a conselheira Débora Claro colaborariam com a
124elaboração do plano municipal, e no plano plurianual a colaboração seria da conselheira
125Beatriz Bonini e o conselheiro João Marcos Romaim. 7º ITÉM: RETI-RATIFICAÇÃO
126SANTA CASA-LABORATÓRIO: Com a palavra o Dr. Saluar Magni, explicou que
127juridicamente esta anexando o objeto na cláusula primeira, o Reti-Rati de 2016, e que esta
128acrescentando o parágrafo décimo quarto, explicou que os próximos Reti-Rati serão todos
129passados pela comissão de legislação e posteriormente para deliberação. Com a palavra a
130Sra. Maristela Macedo, explicou que esse Reti-Rati está diferente, que só paga o que for
131executado, o que não for não é pago. Foi colocado em aprovação o Reti-Ratificação. Foi
132aprovado por unanimidade. Com a palavra o presidente Dr. Marcus Vinicius, agradeceu a
133presença de todos, deixou que torce para que tenha começado de forma positiva a mesa.
134Com a palavra do Dr. Saluar, afirmou que quem não estiver no grupo no WhatsApp, ao
135final passar o telefone, para que quando houver reunião, na pauta esteja realmente assuntos
136palpáveis. Cobrou a carteirinha dos Conselheiros. Com a palavra a Dra. Maria Elizabeth,
137deixou claro que a carteirinha é para uso como conselheiro, então todos devem ter
138consciência e honra em usar a carteirinha. Com a palavra o Dr. Saluar Magni, explicou que
139o papel do Conselheiro é fiscalizar hospitais, postos de saúde, e sem identificação não são
140ninguém. Com a palavra da Sra. Beatriz Bonini, deixou que como já tiveram situações de
141Conselheiros que não tinham limite, falou que em sua opinião, melhor nunca ir sozinho,
142sempre acompanhado de um ou mais, disse que assim fica uma coisa mais formal. Com a
143palavra o Dr. Saluar Magni, solicitou que os conselheiros mandassem a fotografia com o
144fundo branco, para que seja confeccionada a carteirinha. Com a palavra o Sr. Adilson
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145Lopes, colocou que independente da individualidade de cada um, existe uma comissão
146própria para isso. Com palavra o presidente Dr. Marcus Vinicius, encerrou a reunião e se
147colocou a disposição de todos. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às
148onze horas e trinta e cinco minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim
149Adilson Lopes dos Santos que secretariei e pelos demais membros conforme lista de
150presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso
151multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos
152Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento.
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DELIBERAÇÃO DO SARGSUS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2017.
159
DELIBERAÇÃO DO PARECER DE FINANÇAS DA PRESTAÇÃO DE
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