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Ás nove horas e trinta e dois minutos, do dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito, 1 

reuniram- se no “Grupo da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do 2 

Galvão, - os membros deste Conselho com a presença de onze membros, sendo oito titulares e três 3 

suplentes. Dando início aos trabalhos o presidente Dr. Marcos Vinícius deu início a reunião desejando 4 

bom dia a todos, e verificou se a mesa diretora já estava composta, fez a leitura do convite feito a esse 5 

conselho para participação da conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente, que 6 

acontecerá no dia trinta de novembro às treze horas na Casa do Puríssimo coração de Maria e 7 

destacou a importância da participação dos conselheiros. Justificou sua ausência na última reunião. 8 

Deixou que deixasse para o final desta reunião a votação para mudança da data da reunião ordinária 9 

do mês de dezembro de dois mil e dezoito. Solicitou informações sobre a reforma e funcionamento da 10 

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz. E destacou que Guaratinguetá não teve nenhum registro de caso de 11 

Dengue, parabenizou o trabalho de todos envolvidos. Colocou em votação as Atas das reuniões 12 

anteriores, trecentésima quadragésima segunda e a Ata trecentésima quadragésima terceira que foi 13 

aprovada por unanimidade. INFORMES DO GESTOR: Com a palavra a secretária Maristela 14 

Macedo desejou bom dia a todos e informou que a secretaria em junção com a vigilância estão 15 

abrindo os imóveis que estão a muito tempo fechados para limpeza e precaução contra os  escorpiões, 16 

por ser um período de muitas chuvas e de procriação. Alegou que todo material retirado foi triturado e 17 

reaproveitado. Agradeceu a parceria com o comércio de Guaratinguetá que através do conselheiro 18 

Ricardo Teberga fizeram um projeto com bastante sucesso sobre o outubro rosa.  Sobre o Programa 19 

Mais Médicos, nosso município possuía três vagas, uma já em final de missão e duas em missão, 20 

devolvemos para São Paulo e já recebemos três médicos para a substituição que em breve começarão 21 

o treinamento.  Sobre a reforma da Unidade Oswaldo Cruz que foi seriamente afetado e prejudicado 22 

pela chuva, tem o projeto, temos o orçamento, porém nos faltava a verba. O vereador Pedro Saninni 23 

pediu esse recurso para o Ministério da Saúde e foi concedido, o projeto já está inserido no ministério 24 

e estamos aguardando a liberação. Hoje terei uma reunião com o secretário de administração Miguel 25 

Sampaio para cobrarmos todas as pendências junto ao Ministério da Saúde que é o compromisso do 26 

ministro de libera-las antes de encerrar seu mandato, pendências como o novo pronto socorro, o 27 

aumento de teto da oncologia e do município de Guaratinguetá, dez leitos de UTI para a Santa Casa e 28 

a reforma da Unidade Oswaldo Cruz. Quanto ao Pronto Socorro é uma luta que o conselho vem 29 

acompanhando, efetivamente o contrato jurídico com o Hospital e Maternidade Frei Galvão foi 30 

fechado, onde todos aqui tiveram acesso e é exatamente o edital que iria para as organizações sociais. 31 

A única diferença é que o valor é um pouco inferior devido ao que foi detectado no espaço físico, pelo 32 

entendimento de todo administrador que é um rateio de custo, lavanderia, farmácia, enfim, foi 33 

conseguido um valor melhor que a organização social nesse rateio. Segunda diferença é que foi aceito 34 

a permanência dos médicos do município. Outro adendo, foi concedido o aumento do espaço físico da 35 

área, devolveu a antiga área da pediatria. Está sendo feito toda relocação e ampliação de algumas 36 

salas. Será também aplicada a identificação dos pacientes, através de pulseiras de acordo com a 37 

classificação de riscos e será implantado o novo software que monitoramos o paciente desde a entrada 38 

e a saída do pronto socorro, além de possuir todos os dados do paciente o médico será o único 39 

profissional autorizado para ter acesso ao prontuário eletrônico.  Passamos dois anos num 40 

enfrentamento de reestruturação física, de internet, de software e de mão de obra, que agora com a 41 

terceirização do Pronto Socorro melhora bastante, principalmente no reaproveitamento de recepção e 42 
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enfermagem e a empresa que vai fazer os projetos de adequação física das unidades já está atuando, 43 

para atendermos as portarias novas. E agora entramos na fase de treinamento de qualificação de mão 44 

de obra, fizemos uma licitação de uma empresa que viesse com os dados suportes para essa 45 

qualificação, pois todos nossos colaboradores são voluntários. A empresa que ganhou a licitação foi a 46 

UNIVERSAUDE, e se houver permissão o representante Erico Vasconcelos irá explanar sobre o 47 

conceito e o trabalho que será feito. Com a permissão no pleno a palavra foi dada ao Sr. Erico 48 

Vasconcelos que se identificou e desejou um bom dia a todos. Explanou sobre os cuidados com os 49 

gestores e profissionais de saúde em pleno exercício de suas funções. Já implantamos esse trabalho 50 

em seis munícipios e estamos trabalhando com quatros frentes de produtos que desenvolvemos, sendo 51 

uma delas é uma frente de cuidar de quem cuida. Uma frente gestora, financeira e uma frente 52 

educadora. É através da Atenção Básica que encontraremos sustentabilidade no SUS, principalmente 53 

a financeira. Agradeceu pela oportunidade de poder desenvolver esse trabalho no município de 54 

Guaratinguetá.  Precisamos avançar no SUS com essa ação cuidadora, queremos prevenir doenças, 55 

queremos promover saúde para todos e educar para que seja evitada a doença. Se quisermos promover 56 

um SUS melhor, precisamos cuidar de quem cuida. Com a palavra a secretaria Maristela Macedo, 57 

informou que acabou essa semana a licitação para a limpeza. A secretaria de Saúde tem 10 58 

funcionários auxiliares de limpeza, para suprir a necessidade de toda a rede, sendo que só as Unidades 59 

de Saúde têm dezessete. Fizemos uma licitação para uma empresa tomar conta desse serviço. A 60 

empresa que ganhou é a Milclean, está em fase de finalização para assinatura de contrato. Ressalvo 61 

que nenhum funcionário será demitido, alguns serão reaproveitados pela própria secretaria e outros 62 

iremos realoca-los em outras secretarias na mesma função. E todo o serviço, desde produtos e 63 

funcionários será por conta do prestador. Com a palavra Saluar Magni, questionou o Sr. Erico 64 

Vasconcelos com quais seriam os profissionais que ele aplicaria o treinamento e questionou também a 65 

secretária Maristela Macedo sobre a transferência do Pronto Socorro Municipal para o prédio da 66 

delegacia e quantos seriam os profissionais que a empresa Milclean irá ofertar. Com a palavra 67 

Maristela Macedo informou que existe um projeto muito mais ampliado para o novo pronto socorro 68 

no prédio da antiga delegacia aguardando a liberação do recurso financeiro. Com relação à limpeza 69 

sairemos de dez profissionais para trinta e um.  Com a palavra Erico Vasconcelos explanou que atua 70 

com um método que aborda desde o secretário de saúde, a equipe gestora e os trabalhadores.  Com a 71 

palavra o conselheiro Ernani José questionou sobre quais condições encontra-se o município de 72 

Guaratinguetá em estratégias para o combate ao escorpião. Com a palavra a secretária Maristela 73 

Macedo explanou que Guaratinguetá não possui um numero de acidentes que chame atenção, porém a 74 

equipe de vigilância junto com a secretaria do meio ambiente vem fazendo abordagens para a 75 

prevenção.  Expôs também que não há nenhum registro de caso de dengue no município, e afirma que 76 

é uma grande conquista com muito trabalho e determinação. Com a palavra o conselheiro Saluar 77 

Magni parabenizou o trabalho da vigilância sanitária e epidemiológica pelo sucesso e trabalho com 78 

favoráveis resultados. Com a palavra Dr. Marcus Vinícius questionou se no Pronto Socorro tem o soro 79 

antiescorpiônico. Com a palavra a Sr.ª Maristela Macedo informou que o pronto socorro tem esse soro 80 

e que em Guaratinguetá nunca esteve em falta. Com a palavra a conselheira Maria Elizabeth 81 

questionou sobre a manutenção do ar condicionado que as Unidades de Saúde possuem afirmando ser 82 

um foco de contaminação, alegou que no consultório odontológico que atua suas funções o 83 

equipamento de ar não está funcionando. Com a palavra a secretária Maristela Macedo afirmou que 84 

mailto:comusguara@hotmail.com


 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Rua Dr. Morais Filho, 219 – Centro – Guaratinguetá – SP – CEP 12500-290 
E-mail: comusguara@hotmail.com / comus@guaratinguetá.sp.gov.br        Tel.: (12) 3132-2357 

 

ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 

 

também irá licitar uma empresa tanto para a manutenção quanto para a instalação de novos ar 85 

condicionados. Com a palavra o Dr. Marcos Vinícius deu continuidade a pauta abrindo para 86 

proposituras dos conselheiros, e não houve nenhuma. ORDEM DO DIA: A - Deliberação Convênio 87 

Hospital Frei Galvão (Pronto Socorro); Com a palavra Dr. Marcus Vinícius relembrou que a na 88 

verdade já existia o convênio com hospital, com vários serviços prestados e que a deliberação de hoje 89 

seria da ampliação do convênio aumento os serviços prestados pelo Hospital Frei Galvão. Alegou que 90 

todos conselheiros receberam por e-mail a ampliação do convênio para a apreciação e foi avaliado e 91 

analisado pela comissão de legislação. Deixou sua indignação com a mídia social que publicou que já 92 

haveria sido assinado e deliberado o convênio antes mesmo de ter passado, apreciado e analisado pelo 93 

COMUS. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni questionou uma cláusula no contrato que não 94 

prevê a substituição do médico, caso a conveniada não queira sua atuação. Com a palavra Maristela 95 

Macedo alegou que existe um projeto de lei, e é claro que o profissional fica subordinado, somente 96 

técnico e administrativamente. Terá que ter um relatório alegando o motivo de não querer a atuação 97 

do profissional e com provas, que será analisado pela secretaria e pela comissão de sindicância da 98 

prefeitura e a caso seja comprovado o profissional será removido. Esse processo foi para análise da 99 

CONAM, onde foi feito esse apontamento, possuindo uma cláusula, pelo fato de ter fechado o pacto 100 

com um filantrópico e não com a organização social que esse convênio é atualizado a cada quatro 101 

meses, e se houver algum prejuízo com ao prestador aí sim a prefeitura tem que repor.  Com a palavra 102 

Dr. Marcus Vinícius deu continuidade para a próxima apresentação da ordem do dia, solicitando ao 103 

pleno uma inversão na pauta, enquanto aguardava o número mínimo de quórum para dar andamento 104 

na deliberação e foi aceita. Pendências: Com a palavra Dr. Marcus Vinícius solicitou o parecer da 105 

comissão de visitas sobre o documento recebido pelo Ministério Público com relação à Saúde Mental. 106 

Com a apalavra a conselheira Abelim Bettoni deixou que fizeram a visita juntamente com outros 107 

membros da comissão a sede da Saúde Mental e  alegou que o relatório com o parecer encontra-se 108 

com a conselheira Rosalba Gall, onde foram feitas algumas observações, sobre o sanitário e a 109 

farmácia, e que por motivos particulares não compareceu a reunião na data de hoje, mas será 110 

apresentado em breve aos conselheiros. Com a palavra a secretária de saúde Maristela Macedo alegou 111 

a deficiência no serviço de farmácia devido à falta de profissionais. Guaratinguetá possuí cento e vinte 112 

mil habitantes e somente com três farmacêuticas para atender toda a população. Uma das nossas 113 

prioridades é aumentar o quadro de funcionários da assistência farmacêutica para melhor adequar e 114 

atender a população. B - Deliberação da Prestação de Contas referente ao Convênio 405/2017 115 

Recurso Estadual Objeto: Investimento/Aquisição de Veículo. Com a palavra Dr. Marcus Vinícius 116 

deu continuidade, pois o quórum estava completo. Com relação à deliberação da prestação de contas 117 

para a compra de um veículo, a secretaria de saúde enviou toda a documentação para a conselheira 118 

Beatriz Boninni que é a presidente da comissão de finanças e alegou ter feito toda a análise do 119 

documento, justificou sua ausência na reunião, porém enviou o parecer por escrito. Ao fazer a leitura 120 

do parecer o presidente Dr. Marcus Vinicius informou a todos que foi aprovado e favorável, com uma 121 

ressalva sobre a apólice do seguro, para que seja anexada junto à documentação. Com a palavra Dr. 122 

Marcus Vinícius colocou em votação a deliberação do convênio com Hospital e Maternidade Frei 123 

Galvão que foi aprovado por unanimidade. E na sequencia, colocou em votação a deliberação da 124 

prestação de contas referente ao convênio405/2017 Recurso Estadual Objeto, que foi aprovada por 125 

unanimidade. Colocou também para o pleno decidir em qual dia será realizada a última reunião 126 
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ordinária do COMUS referente ao ano de dois mil e dezoito.  E ficou decidido por sete votos a favor e 127 

quatro contra que a realização da reunião ordinária será no dia seis de dezembro de dois mil e dezoito. 128 

Deixou em aberto para qualquer duvida dos conselheiros. Não havendo nada mais a tratar a reunião 129 

encerraram-se às dez horas e vinte e oito minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por 130 

mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. 131 

Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em 132 

DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa 133 

interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 134 

 135 

DELIBERAÇÃO:  136 

A - Deliberação Convênio Hospital Frei Galvão (Pronto Socorro) 137 

B - Deliberação da Prestação de Contas referente ao Convênio 405/2017 Recurso 138 

Estadual Objeto: Investimento/Aquisição de Veículo. 139 
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