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1Ás nove horas e trinta e seis minutos, do dia trinta e um de agosto 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 quinze membros, sendo onze titulares e quatro suplentes. Dando início
5aos trabalhos o presidente Dr. Marcus Vinicius abriu a reunião desejando um bom dia a
6todos. Declarou que durante a reunião iria haver dentro da Ordem do Dia algumas
7pontuações mais delicadas e que gostaria de saber a opinião dos conselheiros. Em seguida
8deu inicio ao expediente colocando para deliberação as discussões de documentação, a
9leitura e a votação das Atas 62º e 63º que são Extraordinárias e também as Ordinárias 324º
10e 325º, Como não houve nenhuma retificação, as Atas foram aprovadas. Em seguida o Dr.
11Marcus Vinicius lê os avisos que foram recebidos. Com a palavra a secretária de saúde
12Sra. Maristela Macedo, deu inicio ao informe do gestor disse que a partir do dia 12 de
13Setembro a Secretaria da Saúde começaria a fazer sua mudança para o novo prédio junto
14com a Logística, em seguida a Vigilância Sanitária e por ultimo iria o Almoxarifado. Com
15a palavra do Dr. Marcus Vinicius, leu a próxima pauta que foi relacionada à apresentação
16das preposições dos conselheiros, pois receberam uma propositura do conselheiro Adilson
17Lopes. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, esclareceu que solicitou a secretária Maira
18Almeida que fosse colocado na Ordem do Dia o que foi pedido por ele, porém a mesa
19barrou e não quiseram que isso fosse acrescentado, então ele decidiu fazer a propositura,
20primeiro item foi sobre a Lei Orgânica que foi enviada a Câmara mais eles rejeitaram, já o
21segundo se tratava que o Conselho não possui personalidade jurídica que não poderia fazer
22nada, então ele queria fazer uma discussão sobre este assunto e também que fosse feito um
23seminário, gostaria também que tivesse a participação de um representante do Ministério
24Público Federal, um Promotor, uma representante do Conselho Nacional de Saúde para ver
25se realmente o Conselho não teria personalidade jurídica, se não podem fazer nada, pois é
26de seu conhecimento que pode ser feito sim. Disse também que gostaria que essa
27solicitação fosse aceita e que o Conselho fosse atrás destas pessoas para que fosse
28explicado em questão deste problema, e que gostaria que fosse feita a votação destas duas
29proposituras. Com a palavra o Dr. Saluar Magni, relatou que sobre o primeiro item ele
30aconselhou que se retirasse da pauta, pois ainda não foi enviada a cópia do vídeo da
31reunião que aconteceu na Câmara sobre as razões de negativa da alteração, porque assim
32seria difícil de ser aceito este item. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, questionou sobre a
33Câmara o vereador Marcelo da Santa Casa, por ele ser da comissão de saúde, e alegou
34que esse assunto já teria sido colocado a ele, e indagou o seu não contentamento pelo fato
35de não comunicarem o COMUS o dia que seria a votação da alteração da lei orgânica do
36município, afirma que ficou perplexo, pois em conversa com o vereador João Pita e Nei
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37Carteiro, o mesmo aparentava ser a favor da mudança, porém foi um dos que votaram
38contra. E ficou acordado que irão aguardar o material solicitado via ofício para a câmara
39municipal de Guaratinguetá para poder debater e avaliar na próxima reunião. Com a
40palavra o Dr. Marcus Vinicius, disse que iria correr atrás de toda a documentação para a
41próxima reunião. Então expôs sobre o curso em São José dos Campos, que tentariam trazer
42para cá, pois se houvesse interesse de algum conselheiro, poderia fazer. Para a próxima
43reunião seria feito a votação da Lei Orgânica, pois assim seria arrumado mais material
44para deliberação e para os conselheiros terem acesso do que aconteceu na votação que
45houve na Câmara Municipal. Com a palavra o Sr. Ricardo Teberga, solicitou ao Dr. Saluar
46Magni para fazer um oficio para convidar o Sr. José Benedito, pois toda manifestação
47jurídica começará por ele. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, colocou isso em votação
48e foi aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA. 1º ITÉM: RELATÓRIO FINAL
49DA 1º PLENÁRIA MUNICIPAL DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE. Com a palavra da
50Sra. Alessandra Duarte, desejou bom dia a todos e fez um relatório do que foi a plenária.
51Em seguida com a palavra o Sr. Paulo Alair, que colocou sobre a primeira parte que foi
52passada, disse que foram colocadas todas as propostas com destino estadual e municipal, e
53fez o questionamento se há alguma proposta que já pode ser implantada. Novamente com
54a palavra da Sra. Alessandra Duarte, esclareceu que na verdade algumas das propostas já
55foram implantadas, o canal de comunicação da secretaria da saúde já foi criado, a
56atualização do sistema também já ocorreu, e marcou que já estão dando andamento as
57propostas apresentadas. Com a palavra o Sr. Paulo Alair, que solicitou para que passassem
58para os conselheiros quais são as propostas municipais. Com a palavra do Dr. Saluar
59Magni, questionou se a castração de animais já esta sendo implantada em Guará. Com a
60palavra da Sra. Maristela Macedo, explicou que na verdade tem uma portaria do
61ministério, impedindo a secretaria de saúde de realizar esses procedimentos, e por haver
62uma pressão foi passado para o meio ambiente, disse também que estão pilotando isso
63junto com os protetores dos animais, e que o próprio meio ambiente esta fazendo
64adequação lá no CCZ para realizar essas castrações. Falou que esta sendo trabalhada a
65questão do transporte do cachorro até lá. Afirmou que os veterinários vão para Viçosa
66fazer um aperfeiçoamento na questão da castração. Houve uma parceria entre três
67secretarias, a do meio ambiente, agricultura e saúde. Com a palavra do Dr. Saluar Magni,
68disse que no projeto de políticas antigas havia recolhimento dos animais, pegavam os
69cachorros da rua e os levavam para um canil, disse também que sua maior preocupação era
70sobre a castração, pois o número de animais está crescendo cada dia mais. Com a palavra
71da Sra. Maristela Macedo, disse que a licitação dos equipamentos e do instrumental novo
72já aconteceu para esse novo CCZ. Com a palavra o Sr. Paulo Alair, comentou sobre uma
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73das propostas que apareceu na vigilância em saúde, mais que antigamente a própria
74Secretaria criou um Facebook e divulgavam os trabalhos dela e isto é muito importante,
75tanto para a população, quanto para o Conselho, pois às vezes eles recebem o anúncio bem
76antes de todos. Com a palavra da Sra. Maristela Macedo, explicou sobre o uso do
77WhatsApp que agora vai ser implantado, e terá como meio de comunicação o WhatsApp e
78o Facebook. Com a palavra da Sra. Fernanda Figueiredo, deixou uma duvida sobre lixo
79eletrônico, que são computadores, televisores, questionou para onde tem que ser mandado
80esses lixos. Com a palavra da Sra. Alessandra Duarte, explicou que devem ser mandados
81para o PEV, que são os pontos estratégicos dos serviços urbanos. Com a palavra do Sr.
82Geniel da Silva, desejou bom dia a todos, e deixou um comentário referente ao CGL,
83questionou como faz para implantar isso, pois ele depende muito do apoio da secretaria.
84Com a palavra da Sra. Débora Claro, comentou sobre o PEV, que seria melhor informar
85onde é e o que pode ser colocado nesses pontos. 2º ITÉM: DIRETRIZES X PLANO
86PLURI ANUAL. Devido a uma duvida levantada na última reunião a subsecretária Sra.
87Ana Claudia Macedo , comentou sobre o assunto e não vendo motivos para reapresentar o
88plano, expressou que se alguém tivesse alguma duvida poderia falar para ela esclarecer.
89Com a palavra do Sr. Adilson Lopes, explicou que não conseguiu ainda ver tudo, mas que
90quando olhar poderá passar para ela. 3º ITÉM: DISCUSSÃO SOBRE O OFICIO
91UNISAB. Com a palavra do Dr. Marcus Vinicius, explicou que na última reunião foi
92solicitado pela UNISAB à mudança das cadeiras do conselho em relação a essa entidade,
93então foi recebido uma carta. Foi feita uma solicitação a Sra. Soraia Fillipo, e ela deu a
94resposta em relação aos processos, e em relação à entrada dos indicados para o COMUS.
95Falou que foi feita uma avaliação e devem ser colocados novamente os dois indicados pela
96UNISAB. Com a palavra do Dr. Saluar Magni, explicou que o Paulo Garcia não é por essa
97entidade, é por outra unidade que esta corretamente inserida no Conselho Municipal.
98Explicou que existem dois efeitos de um recurso, que é efeito devolutivo, e efeito
99suspensivo, devolutivo é obrigação do tribunal receber recurso, e o suspensivo é suspender
100os efeitos da sentença até decisão, e esse recurso não foi recebido por efeito suspensivo,
101ele foi recebido por efeito devolutivo. Foi enviado para a prefeitura municipal, quanto à
102decisão judicial não pode se fazer nada além de cumprir, e a determinação é que eles
103sejam integrados. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, explicou que na época que chegou
104esse oficio ele colocou para Sra. Soraia Fillipo, e conversou com ela, que estava no biênio
1052013-2015 e já havia terminado esse biênio, segunda coisa colocada foi sobre o descaso
106UNISAB, porque no cartório não estava registrada a eleição da presidência. Novamente
107com a palavra do Dr. Saluar Magni, colocou que o grande problema é que isso tinha que
108ser passado juridicamente, pois se tivesse passado tudo isso no processo não teria saído
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109essa decisão. Aconselhou que o melhor seria pedir um parecer do jurídico dizendo se é
110para integra-los ou não. Falou que no mandado de segurança toda vez que é segurado uma
111ordem para que seja cumprida, deve se cumprir. Complementou que a princípio o que ele
112entende é que eles devem ser integrados ao conselho. Orienta que seja solicitado um
113parecer do Dr. Marciano Valezzi, secretário das relações institucionais indicando qual
114medida será tomada com relação a esse assunto. Com a palavra a secretária Maristela
115Macedo explana que de acordo com o regimento interno o conselheiro Paulo Alair deve
116permanecer devido ao que se que diz no artigo 25, alínea c “Fazer os encaminhamentos
117para a realização de eleição do segmento dos trabalhadores da Saúde, Associação Amigos
118de Bairro e Conselho Gestor Local e a indicação quando da impossibilidade da eleição”. E
119para a substituição das cadeiras, a presidente da UNISAB tem que promover uma eleição.
120Com a palavra o presidente Marcus Vinícius finaliza o assunto afirmando que irá atrás da
121presidente da UNISAB para orientá-la sobre o regimento interno do COMUS, e solicitar
122que seja feito uma eleição com a supervisão do COMUS. Não havendo nada mais a tratar
123a reunião encerraram-se às onze horas e dezoito minutos, lavrando-se á presente ata que
124vai assinada por mim Maira Almeida que secretariei e pelos demais membros, conforme
125lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em
126recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à
127disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a
128qualquer momento.
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