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1Ás nove horas e vinte e dois minutos, do dia vinte e sete de julho de dois mil e dezessete,
2reuniram- se na “Centro de Artes e Esportes Unificados” sito à Avenida João Rodrigues
3Alckmin , s/nº – Parque do Sol, - os membros deste Conselho com a presença de dezesseis
4membros, sendo doze titulares e quatro suplentes. Dando início aos trabalhos o presidente
5Dr. Marcus Vinícius Régis Ramos abriu a reunião desejando um bom dia a todos e faz
6uma observação de alguns problemas com relação aos documentos solicitados pelos
7conselheiros, e informa que a partir desta data cada documento solicitado terá um livro de
8protocolo para a retirada dos mesmos. Com a palavra a conselheira Maria Elizabeth
9solicita que as Atas apresentadas para aprovação sejam refeitas devido a alguns erros
10encontrados. Com a palavra o Dr. Saluar Pinto Magni solicita que as Atas e os materiais
11utilizados em reuniões ordinárias sejam enviados com antecedência para avaliação e
12apreciação dos conselheiros. Sem nenhum informe do gestor o Presidente Dr. Marcus
13Vinícius abre as proposituras dos conselheiros. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo
14Alair questiona a secretária sobre a deficiência dos medicamentos nas unidades de saúde e
15na logística de Guaratinguetá. Com a palavra a subsecretária Ana Cláudia Macedo
16esclarece que existe um sistema chamado Farmanet , que é o sistema que gerencia a
17distribuição dos medicamentos da FURP, que são os medicamentos básicos que são
18pactuados dentro do município. O Ministério da Saúde e o Governo do Estado, para que o
19repasse do Ministério da Saúde e a contrapartida dele vá para o estado e o estado junte
20com a contra partida dele e faz uma aquisição através dessa fundação para o remédio
21popular, para assim ser uma aquisição barata e distribuir para todos os municípios do
22estado de São Paulo, e o sistema é alimentado todo final de mês, “consumo x que você
23recebeu” para que você receba a cada três meses a renovação de estoque, só que a quase
24dez anos o Farmanet não cumpre com aquilo que se lança. Caso tenha um lançamento
25abaixo da sua demanda, você não consegue atualizar sua real necessidade. E esses
26medicamentos não podem ser adquiridos pelo município, pois o recurso do ministério já
27esta lá dentro do governo do estado, não podemos investir com recurso em duplicidade.
28Para regularizar isso o município assumiu por sua vez, que pode usar uma parte do
29dinheiro da atenção básica e investir nessa suplementação do que falta, porém não assumir
30sozinho essa aquisição. Foi feito um pregão com sucesso, e será resolvido nesses próximos
31trinta dias. Com a palavra o conselheiro Sr Geniel da Silva, desejou bom dia a todos, e fez
32o questionamento sobre a doação de sangue, se vai retornar ou não. Com a palavra a
33secretaria Sra. Maristela Macedo, disse que o sangue é um componente completamente
34estadualizado por conta do seu controle, falou também que ainda não tem uma posição do
35governo para quando vai retomar essas coletas, e disse que quem quiser pode ir até o
36Hemonúcleo de Taubaté, mas ainda sem previsão de quando vai retomar. Com a palavra o
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37Sr. Paulo Alair, sugeriu que como a maioria dos cidadãos doam sangue, se não seria
38possível contratar um ônibus que possa levar essas pessoas para Taubaté, e depois trazê-las
39de volta. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, colocou sobre a plenária de vigilância e
40saúde, opinou que deveria haver uma apresentação sobre o que foi a plenária, e mandar
41essa documentação para o Conselho. Com a palavra o Sr. Paulo Alair, deixou que foi
42aprovado em plenária que a vaga da cadeira da associação de bairro seja escolhida em
43reunião, os candidatos se apresentam e a mesa diretora decide quem a ocupa. Com a
44palavra o presidente Dr. Marcus Vinicius, explicou que receberam um documento da
45UNISAB, indicando dois novos conselheiros para assumirem as cadeiras da parte da
46associação de bairro, então será verificado isso para não ficar trocando direto. Com a
47palavra o Sr. Geniel da Silva, deixou que os dois supostos conselheiros citados pela
48UNISAB teria problemas jurídicos no conselho. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, leu o
49artigo 25 do regimento, falou também que a votação cabe ao presidente do conselho, então
50é preciso fazer os encaminhamentos, explicou que no oficio está errado, pois diz que o
51suplente é o Sr. Adilson Vieira, mas na verdade é a Sra. Maria Aparecida de Lorena.
52Sobre o conselho gestor local, disse que está a cargo do presidente encaminhar a eleição,
53quanto a troca de conselheiro, disse que qualquer seguimento pode fazer a qualquer tempo,
54e não precisa ser o representante da associação de bairro, qualquer seguimento envia quem
55quiser. Quanto ao Sidney Higino e o Claudio Campbell, deixou que há um processo
56correndo. Com a palavra o Dr. Saluar Magni, opinou que seria melhor deixar o oficio
57chegar para analisar a legalidade, e na próxima reunião dar um parecer a respeito disso.
58Falou que em relação aos documentos do Conselho, é órgão público, então qualquer um
59tem acesso. ORDEM DO DIA. 1º ITÉM: PLANO PLURI ANUAL. Com a palavra da
60subsecretaria Sra. Ana Claudia Macedo, fixou que foi encaminhado para a apreciação dos
61conselheiros, explicou que pode ser apresentado e deliberado na próxima reunião, ou pode
62ser feita uma extraordinária para deliberar. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, colocou
63que é melhor uma nova reunião pra deliberar. Com a palavra do Dr. Marcus Vinicius, fez
64uma proposição para fazer uma extraordinária para deliberar. Foi aceito a proposição. A
65Subsecretaria Ana Claudia Macedo apresentou para os conselheiros e todos os presentes, o
66Plano Pluri Anual e o Plano Municipal de Saúde. Com a palavra o presidente Dr. Marcus
67Vinicius que agradeceu a apresentação, e questionou qual seria a melhor data para reunião
68extraordinária, ficou para terça-feira dia primeiro, ás nove horas. Com a palavra o Sr.
69Paulo Alair, disse que ele, a Debora Claro e o Sr João Marcos Romaim, fizeram todo
70acompanhamento do PPA, foram como representantes do conselho, e sugeriram algumas
71coisas, foi proposto a criação de uma UPA, e com a implantação do novo pronto socorro,
72posteriormente a estrutura de uma UPA, a secretaria entra com um pedido no ministério
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73para que seja aprovado, sobre o ônibus já foi comentado que esta dentro dos parâmetros.
74Com a palavra a Sra. Débora Claro colocou que faz das palavras do Paulo as dela, disse
75que realmente tem uma realidade que precisa acatar a necessidade, então não tem muito o
76que fazer, opinou que dentro disso ficou bem coberto as necessidades do munícipio. Com
77a palavra o Sr. Adilson Lopes, fez um questionamento a Sra. Ana Claudia Macedo, disse
78que o plano municipal de saúde sempre vem acompanhado de todas as propostas, e que na
79ultima conferência não viu as propostas. Com a palavra a Sra. Ana Claudia Macedo,
80explicou que as propostas estão todas no plano, lembrou que não houve a conferência
81municipal. Novamente com a palavra a Sra. Débora Claro, deixou registrado que já havia
82conversado com a Maira Almeida sobre expor as conquistas, pois é importante e dá ânimo.
83Com a palavra a secretária de saúde Sra. Maristela Macedo, deixou só para elucidar, que
84quando começou os trabalhos, todas as ações da última conferência, estão comtempladas,
85tudo que não foi atingido está comtemplado, deixou também que alguns indicadores foram
86acrescidos para que todas as ações fossem comtempladas, com relação ao avanço, o plano
87não foi aprovado, mas já foi discutido que saiu a licitação do software com um valor bem
88satisfatório, e ganhou a maior empresa de software do Brasil, anunciou que o contrato
89sairá até o próximo dia e começará então a implantação do novo software. Com a palavra
90o Sr. Geniel da Silva, questionou qual a função do carro odontológico e se ele só é dirigido
91à zona rural. Com a palavra a Sra. Maristela Macedo, explicou que o carro é usado para
92área de difícil acesso que não tem uma unidade fixa de odontologia, disse que ele tem a
93mesma função do ônibus proposto pelo governo do Marcus Soliva, então esse é o objetivo
94e é regra ele estar na zona rural. 3º ITEM: TERCEIRIZAÇAÕ DO SERVIÇO DE
95FISIOTERAPIA. Com a palavra a Sra. Maristela Macedo, explicou que esse não é um
96tema de deliberação, porque houve várias solicitações do Hospital Frei Galvão e da Santa
97Casa, para que retire da Santa Casa o serviço de fisioterapia, o gestor de lá entende que
98isso não é uma missão da Santa Casa. Marcou que a Santa Casa vai abrigar o pronto
99socorro e o materno infantil, que esse serviço ocupa uma área classificada como nobre
100dentro da Santa Casa, e pediram que realizasse a retirada desse serviço de lá. O vice101prefeito Regis Yasumura, já providenciou o local e a verba, já irá começar a obra.
102Explicou que em Guaratinguetá são quatro mil sessões por mês de fisioterapia com um
103fisioterapeuta, deixou que já passou pela Câmara Municipal o padrão de lotação, foi
104alterado, tudo esta caminhando, mas há uma solicitação para ser atendida. Marcou também
105que já foi conversado sobre terceirizar esse serviço por aproximadamente um ano, para
106que possa terminar o serviço municipal, terceirizar todo não é o foco, falou que pediu essa
107pauta para ela elucidar esse problema.
4º E 5º ITÉM: ATUALIZAÇÃO DA
108TRANSFERÊNCIA DO PRONTO SOCORRO MATERNO INFANTIL E
29
30

3

31
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
32
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
33
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
34
Rua Dr. Morais Filho, 219 – Centro – Guaratinguetá – SP – CEP 12500-290
35
E-mail: comusguara@hotmail.com / comus@guaratinguetá.sp.gov.br
Tel.: (12) 3132-2357
36
37
ATA DA 328ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
38
109POSICIONAMENTO E REFORMA DA TRANSFERÊNCIA DA ALA DE
110OBSERVAÇÃO DO PRONTO SOCORRO PARA A ANTIGA HEMODIÁLISE.
111Com a palavra a Sra. Maristela Macedo, colocou primeiro sobre o Materno Infantil,
112explicou que tinha uma programação que não conseguiram cumprir, por conta da caixa
113Econômica Federal, estava tudo certo, mas na hora de liberar o recurso a Santa Casa teve
114que fazer todo o processo novamente, teve que chamar engenheiro, arquiteto, e cumpriu
115todas as legalidades da Caixa durante essa semana, falou que fechando isso tudo ai que
116começa as reformas da área que vai abrigar o novo pronto socorro e a área que vai abrigar
117a pediatria, explicou que isso é como se fosse uma engrenagem, está vinculado a
118terceirização em um outro prestador, porque a hora que soltar um edital não vai soltar com
119obstetra, pois a Santa Casa vai ter que cumprir um edital, então vai ser liberado um do
120materno infantil e outro, o pronto socorro adulto, explicou que isso tem que casar e por
121isso não liberou ainda a terceirização para uma outra empresa. Deixou que não aceita que a
122Santa Casa faça com mão de obra própria a reforma, eles obrigam a Santa Casa a
123terceirizar essa reforma. Falou sobre uma dificuldade que também tinha, que era o recurso
124financeiro, mas que já esta decidida. Falou que isso implica em rever todos os contratos,
125até porque há uma solicitação do Frei Galvão para não fazer mais algumas coisas. Com
126relação a reforma, disse que pretende que a reforma seja executada pelo Frei Galvão, pois
127é muito desconfortável uma empresa que não conhece o hospital realizar isso. E que vem
128buscando uma maneira jurídica para decidir isso, mas que o que consegue elucidar é que
129os equipamentos que serão utilizados, como cadeira, régua, cama, respirador, oxímetro e
130tudo são por conta da prefeitura, sobre a obra, está sendo definido como vai ser feito esse
131investimento. Pediu só mais um tempo, pois esta tentando, até mesmo para renovação do
132contrato. Já foi conversado que algumas coisas são impossíveis retirar do Frei Galvão de
133pronto, como UTI, UTI neo natal, cirurgia, uma vez que o pronto socorro ainda esta lá,
134deixou claro que não teve nenhuma resistência do prestador, ele entendeu, e vai ser
135passado para ele uma proposta financeira, com um valor satisfatório, disse que não
136consegue ainda fechar porque tem que fechar ainda o CIA da Santa Casa, por ter algumas
137coisas que não vai conseguir cumprir. Vai ser preciso renovar um contrato com o prestador
138com esse mínimo, até que consiga transferir o pronto socorro, e depois abre uma outra
139negociação que seja satisfatória para a Santa casa e para o Frei Galvão. Disse que a
140reunião foi tranquila e que tem um único dinheiro que precisa partilhar para os dois. Ficou
141devendo essa resposta para os conselheiros, mas fixou que o desejável é que o Frei Galvão
142execute essa obra. Com a palavra o Sr. Marlon Pisanni, confirmou o que a Sra. Maristela
143Macedo passou, disse que está em andamento aguardando a secretaria de saúde, e que
144quem passa pelo setor de hemodiálise já vê até uma certa obra, batente, porta e algumas
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145questões já foram arrancadas para serem adequadas. Com a palavra o Sr. Ricardo Teberga,
146fez uma colocação sobre a parte financeira, disse que o custeio cresceu bastante e que não
147sabe o que foi levado em consideração, disse também que viu sobre crianças, jovens, mas
148não sobre idosos, e que queria saber mais sobre eles. Com a palavra a Subsecretária Ana
149Claudia Macedo, explicou que o custeio era muito mal definido, e não estava sendo bem
150dividido, então o recurso vinha e não podia aplicar porque não estava previsto, e isso fazia
151com que atrasasse o pagamento, que não fosse enviado para Hospital, deu como exemplo o
152combate a epidemia, o estado manda a verba para quatro meses e esse recurso não estava
153programado, então não tinha como passar, falou que tinha que passar um projeto na
154câmara pedindo alteração para que todos os recursos fossem reconhecidos. Explicou que é
155por isso essa diferença, por isso o aumento. Deixou outra coisa de erro de custeio que
156existia, mas que estão fazendo que não exista mais, são as ações judiciais, não estavam de
157acordo com a real necessidade e isso causou um impacto muito grande no orçamento da
158própria prefeitura, pois não estava programado o valor realmente necessário, explicou que
159estão tentando buscar o coletivo sem transformar em ações judiciais. Deixou que só de
160insulina são dois milhões e seiscentos, e isso é tirado do dinheiro que poderia ser investido
161em melhoria do pronto socorro. Com relação aos idosos, disse que eles estão
162contemplados especificamente no atendimento para o idoso em si. Com a palavra a Sra.
163Maristela Macedo, deixou que isso esta na mesma resposta que deu para o Sr. Adilson,
164que vem na indicação o idoso, o diabético, e que não é especificado a ação por ação, falou
165que o município vai fazer um investimento grande na área do idoso, em um centro de
166convivência, e vem a parceria neste investimento. Sobre o plano disse que teve muito
167cuidado em construi-lo, e fez isso tudo sobre orientação do COSEMS, disse que inclusive
168tem no Youtube uma apresentação que discute um pouco a questão do PPA, aconselhou
169que se alguém quiser se apropriar um pouco mais pode estar assistindo. Com a palavra o
170Dr. Marcus Vinicius, disse que se não tiver um local para a reunião extraordinária, a Sra.
171Fernanda Muriano cedeu o espaço no Grupo da Fraternidade Irmão Altino para fazer a
172reunião que ficou programada para terça-feira dia primeiro de agosto as nove horas da
173manhã. Fechou a reunião agradecendo a presença de todos. Não havendo nada mais a
174tratar a reunião encerraram-se às onze horas e trinta e cinco minutos, lavrando á presente
175ATA que vai assinada por mim Maira Almeida, que secretariei e pelos demais membros
176conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível
177em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à
178disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a
179qualquer momento.
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