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Ás nove horas e trinta e três minutos, do dia vinte e quatro de Janeiro de dois mil e dezenove, reuniram- 
se na sede do Grupo da Fraternidade Irmão Altino, sito à Rua Álvares Cabral, 381 - Campo do Galvão. 
Os membros deste Conselho com a presença de doze membros, sendo nove titulares e três suplentes. Com 
a palavra o presidente deste conselho cumprimentou a todos dando inicio a reunião, alegando a 
importância do tema desta reunião que é a Conferência Municipal de Saúde que será realizada em março 
e também a parte da deliberação da Reti-Rati da Santa Casa de Guaratinguetá. Com apalavra o Doutor 
Marcus Vinicius comunicou que haverá algumas mudanças com relação a novas indicações a formação 
do conselho com relação a  representatividade da OAB. Informou que o novo presidente indicou dois 
novos membros para assumir a cadeira da OAB e já foram divulgados e encaminhados para publicação os 
nomes para que já na próxima reunião assumam a cadeira. Pronunciou também que o Sr Claudio 
Campbell estará assumindo a cadeira da Associação de Bairros no Conselho Municipal de Saúde. Dando 
continuidade, pediu para que a Sra Ana Caroline Sbrana fizesse uma apresentação da parte de formação 
da conferência e após  abrirá para que pudessem tirar dúvidas, fazer perguntas e questionamentos sobre o 
regimento. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni desejou bom dia a todos, comunicou que na quarta-
feira (dezesseis de janeiro) foi convocado pela Prefeitura de Guaratinguetá a assumir o lugar de 
Alexandre Rocha que ocupava lugar na Secretaria da Saúde de Guaratinguetá. Anunciou que já havia sido 
feita a substituição via OAB e aproveitou para comunicar que quem assumirá o seu lugar será a Sra Ana 
Scheyla e para que não haja problema estará abrindo a mão de sua cadeira em prol de Ana Scheyla da 
OAB. INFORMES DO GESTOR: Com a palavra o conselheiro Saluar Magni comunicou sobre a 
deliberação do regimento da 8º Conferência da Saúde. Informou que em outubro de dois mil e dezoito a 
Sra Ana Cláudia já havia comentado a respeito deste assunto. Comunicou que a Sra Maira Almeida como 
secretária executiva do COMUS faria parte da comissão junto com a Secretária de Saúde. Comunicou 
também que houve uma reunião com a mesa diretora e a comissão executiva na segunda-feira, em que 
foram pontuados e corrigidos alguns assuntos, e um dos tópicos que foi decidido nesta reunião foram a 
maior participação do conselho junto à comissão organizadora, junto aos relatores seria um relator da 
Secretaria e um do Conselho Municipal.  Ficou decidido também que o coordenador adjunto seria  o Dr 
Marcus Vinicius. Informou que já haviam sido marcadas três pré-conferências  e tiveram que ser 
desmarcadas em prol do conselho para que houvesse uma aprovação. Aproveitou para citar que a 
conferência Municipal de Saúde será realizada nos dias quatorze e quinze de março a temática dela será 
“Burocracia e Saúde, Saúde dos direitos, consolidação dos princípios e balanceamento do SUS”. 
Conselheiro Saluar Magni ressaltou que não estará saindo do conselho apenas tornando-se suplente da 
secretaria Maristela Macedo, encerrando desejou bom dia a todos.  ORDEM DO DIA: A - Deliberação 
do Regimento da 8ª Conferência Municipal de Saúde. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius anunciou 
que a Sra Ana Caroline Sbrana irá fazer uma apresentação sobre a conferência e que já foi enviado para 
todos os conselheiros para a apreciação do Regimento. Com a palavra a Sra Ana Carolina Santos desejou 
bom dia aos membros do Conselho Municipal de Saúde, se apresentou e explicou que faz parte da 
comissão que está organizando a 8º Conferência Municipal de Saúde e as Pré Conferências que 
acontecerão nos bairros da cidade de Guaratinguetá mencionou que já faz parte da Secretária da Saúde há 
16 anos e que já esta na sua 4º conferência, assim como, citou os nomes que já faziam parte conselheira 
Ana Paula de Souza e o conselheiro Adilson Lopes, pronunciou que havia tirado férias em e janeiro e que 
já haviam feito contato com a Sra Maira Almeida secretaria executiva do COMUS para que a mesma 
fizesse os documentos necessários, porém ela não tinha experiência e pediu para que o conselho fizesse 
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em conjunto, mencionou que quando retornou de suas férias já estavam com um prazo encima da hora 
porque em Outubro a Sra Ana Claudia relatou que teria que ser entregue até abril, porém o Estado de São 
Paulo comunicou às secretárias que teria que ser entregue até o dia vinte de março anunciou que o tempo 
que havia foi reduzido em quase um mês e que precisou ser feito uma equipe de trabalho para que os 
documentos saíssem o mais rápido possível, já haviam sido marcados as pré-conferências conforme as 
deliberações da Comissão Executiva acharam por bem cancelar as três primeiras até que fosse aprovado 
pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde, pronunciou que o primeiro documento a ser aprovado é o 
decreto  do Prefeito Marcus Soliva autorizando o início dos trabalhos para a Conferência Municipal de 
Saúde. Ressaltou que este os documentos já foram enviados para o e-mail dos conselheiros, explicou 
sobre a portaria, que seria um documento nomeando a parte da comissão organizadora da conferência, 
comunicou que houve algumas mudanças, a mesma leu o regimento para o conselho. Com a palavra o 
conselheiro Adilson Lopes questionou se em todo o seguimento poderia haver suplente com os trinta e 
dois delegados e trinta e dois suplentes. Com a palavra a Sra Ana Caroline Sbrana voltou a mencionar o 
regimento para todo o conselho. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes questionou sobre as moções 
que seriam necessárias algumas assinaturas das demais partes, e se seria estipulada alguma porcentagem 
para que a moção seja colocada pelo plenário final. Com a palavra a Sra Ana Caroline Sbrana questionou 
sobre moção discutida no eixo. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes citou que a moção poderia ser 
discutida no eixo ou não independente de pessoa ou questão, porém o natural seria recolher algumas 
assinaturas dos delegados e sempre se estipular uma porcentagem. Com a palavra a Sra Ana Caroline 
Sbrana citou que a porcentagem estipulada nas moções seria de cinquenta por cento mais um e acredita 
que a mesma proporção das propostas das diretrizes. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes 
mencionou que este acontecimento deveria ser inserido no regimento. Com a palavra a Sra Ana Caroline 
Sbrana concordou com o questionamento e comunicou que este será inserido no regimento sendo assim 
deu continuidade à leitura do regimento e assim abriu para perguntas e questionamentos, informou que 
enviou um e-mail para os conselheiros com o ajuste de número de um decreto atualizado e alguns outros 
pontos como delegados, ajustes de frases para ficarem mais claras para o entendimento.  Comentou que 
não houve tempo para mandar um e-mail atualizado, porém oque já havia sido entregue não interferia no 
contexto e no compreendimento final. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes comentou que havia 
conversado com a Sra Ana Caroline Sbrana a respeito da conferência anterior além do regimento, fizeram 
um regulamento que comenta sobre a estrutura organizacional da conferência assim como, ter um horário 
estipulado para inicio e término da mesma, citou também a escolha dos delegados comentou que na 
conferência passada já havia um regulamento e que agora seria necessário apenas fazer alguns ajustes e 
futuramente enviar para os conselheiros. Com a palavra a Sra Ana Carolina Santos comentou que, como 
já citado antes e que apenas estão esperando as definições para poder finalizar este documento para a 
aprovação de todos citou também que irá convocar os membros do conselho, membros da comissão para 
fechar o mesmo, e para irem discutindo formas de credenciamento e para não afobar, comentou que 
muitas pessoas historicamente só comparecem a abertura, sobretudo as autoridades, sendo assim estão 
pensando em uma maneira de melhorar este fluxo para não haver tumulto, desperdício de material entre 
outros, contudo isto será discutido na próxima reunião em fevereiro para a provação de todos, assim 
terminou e agradeceu pela atenção. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes se posicionou com 
relação à conferência, citou que no fim do mês serão chamados todos os representantes de conselhos para 
participar de uma reunião e sairá desta reunião uma comissão organizadora da regional ressaltou que é 



3

ANO 58 Guaratinguetá, 26 de Abril de 2019 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.257

Diário Oficial 
da Estância Turística de Guaratinguetá

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles - Guaratinguetá - SP – Tel.: (12) 3128.2800 
CEP. 12.505-470  www.guaratingueta.sp.gov.br

c CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

 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 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3

importante a participação do conselho, citou também que já esteve presente nesta reunião e já se informou 
como é ministrado, indicou que será necessária muita cautela, pois é necessário consideração de ambos os 
lados. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius agradeceu a Sra Ana Caroline Sbrana por sua apresentação. 
Com a palavra a Sra Ana Caroline Sbrana ressaltou que no regimento está descrita às datas da Pré-
Conferência e será necessário informar as datas aos conselheiros. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius 
questionou que não houve entendimento de sua parte em um ponto do regimento, contando com a parte 
da aprovação do conselho, com relação à coordenadoria adjunta no regimento ela está como Conselho 
Municipal de Saúde questionou que na reunião que havia sido realizada na segunda feira, citou os nomes 
que vieram a conhecimento, sendo assim Dr Marcus Vinicius ficou a parte da relatoria adjunta subiu o 
cargo pela indicação da comissão executiva e da vice-diretora, porém citou um grande problema em 
relação a tempo para estar ácido ao serviço comentou que para a conferência ter uma melhor caminhada 
um melhor andamento, retira seu nome do conselho e faz uma proposta para nome para a coordenadoria 
adjunta e o conselho faria esta indicação se caso aceitasse esta proposta, citou que pelo trabalho 
observado várias conversas e discussões que houve citou a Sra Ana Carolina Sbrana para assumir esta 
parte da coordenadoria adjunta pela demonstração de conhecimento e o trabalho que a mesma 
desenvolve, ressaltou que é uma indicação pessoal, abriu voz para o conselho comentar e opinar sobre 
esta decisão, pelo voto dos conselheiros será feito está mudança com a Sra Ana Caroline Sbrana como 
coordenadora adjunta questionou novamente se o conselho não teria nenhum posicionamento. Com a 
palavra o conselheiro Adilson Lopes expressou se sobre a escolha da coordenadora adjunta, questionou 
sobre com quem estava a responsabilidade da coordenadoria técnica. Com a palavra a Sra Ana Caroline 
Sbrana informou que sobre a coordenadoria técnica e que estava sobre sua responsabilidade, enviou a 
secretária para a indicação de um novo nome. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius dando continuidade, 
anunciou que irá informar as datas das pré-conferências, citou que terá que haver pelo menos um membro 
do Conselho Municipal de Saúde que será o relator nesta Pré-Conferência, citou a secretaria Maira 
Almeida que será a relatora ressaltou que a partir do dia primeiro de fevereiro a secretaria Maira Almeida 
estará em suas férias, sendo assim os conselheiros terão de fazer esta relatoria dentro da Pré-Conferência, 
e deu continuidade ao comunicado as datas aos conselheiros. Com a palavra conselheira Débora Claro 
questionou sobre os horários da pré-conferência. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius explicou que os 
horários foram definidos com as unidades de saúde. Com a palavra a conselheira Débora Claro 
questionou novamente sobre o horário indagando e que a comunidade não participaria. Com a palavra a 
Sra Ana Caroline Sbrana informou que o horário previsto seria porque é o horário de funcionamento da 
unidade de saúde sendo assim as pessoas que já estivessem no local participariam destas pré-conferências. 
Com a palavra a conselheira Rosalba Monteiro informou que em outra ocasião fizeram o mesmo evento 
no AME de Guaratinguetá e na unidade de saúde do Parque São Francisco, o evento foi realizado na parte 
da noite e nessas ocasiões foram presentes apenas dois usuários o restante apenas funcionários, explicou 
que em sua opinião o melhor horário seria durante o funcionamento da unidade de saúde assim a 
comunidade estaria mais disposta. Com a palavra a Sra Ana Carolina Sbrana explicou que no horário 
estipulado a comunidade do bairro que já estaria na unidade poderia participar desta Pré-Conferência. 
Com a palavra o conselheiro Saluar Magni pronunciou-se sobre o horário estipulado para as Pré-
Conferências, comentou que os horários de maior movimento nas unidades de saúde são na parte da 
manhã até porque precisam de um horário que não atrapalhe o rendimento na unidade de saúde sendo 
assim chegaram um consenso para ser feito ás treze horas ressaltou também que não seria possível ser 
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realizado no período da noite, pois não é permitido fazer horas extras. Com a palavra a conselheira 
Débora Claro questionou que a complicação não é ser no período da manhã, tarde ou noite e sim o 
desinteresse da comunidade e comentou sobre a questão de ser um horário que as mães estão levando seus 
filhos para a escola ou até mesmo fazendo seus afazeres em casa e acredita que não é um horário 
favorável e que poderia ser até mais tarde. Com a palavra a Sra Ana Carolina Santos citou que concorda 
que o horário estipulado para a Pré-Conferência não é muito favorável, mas ressaltou que na parte da 
manhã há muitas atividades na unidade de saúde sendo coleta de sangue, curativo, vacina entre outras 
atividades que não podem ser transferidas para o período da tarde que normalmente as mães levam seus 
filhos no período da manhã sendo assim foi aprovado que fosse utilizada a unidade de saúde no período 
da tarde para não prejudicar as atividades no período da manhã, ressaltou que começará ás treze horas já 
contando com uma tolerância de trinta minutos com a ideia de se iniciar às treze horas e trinta minutos 
para se finalizar entre as dezesseis horas ou dezesseis horas e trinta minutos para não estender muito 
ressaltou também que não é permitido fazer horas extras. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius deu 
continuidade à escolha dos conselheiros para a Pré-Conferência sendo assim escolhido: Maira Almeida 
ESF Rocinha, ESF Vista Alegre, ESF Tamandaré; Beatriz Bonini UBS Pedrinhas; Débora Claro ESF São 
Dimas ESF São Manoel, UBS Colônia; Rosalba Gall ESF Cohab, ESF Jardim esperança, ESF Jardim do 
Vale I e II; Fernanda Muriano UBS Oswaldo Cruz, Campinho; Ricardo Teberga AME, ESF Pingo de 
Ouro; Marcos Vinicius UBS Engenheiro Neiva; Adilson Lopes UBS Parque São Francisco. Com a 
palavra a conselheira Fernanda Muriano propôs que fosse feito uma orientação geral para os conselheiros 
que irão ficar com as ATAS da Pré-Conferência. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius abriu para votação 
a deliberação com relação ao regimento às mudanças que foram indicadas pelo conselho e os 
apontamentos do conselho municipal de saúde, aprovado por unanimidade. Com apalavra o Dr Marcus 
Vinicius deu continuação à ordem do dia. Item B - Deliberação Reti Rati Santa Casa de Misericórdia 
de Guaratinguetá. Com a palavra Dr Marcus Vinicius citou que já havia recebido a documentação desta 
reunião e que já havia sido solicitado na reunião passada para ser passado ao conselho para que a votação 
seja pelo conselho da mesma forma e não somente pela mesa diretora e comissão executiva, ressalta que é 
importante a parte do convênio para o trabalho do ano inteiro de dois mil e dezenove na fiscalização para 
ver se está sendo executado de maneira correta, seguindo as regras do contrato. Anunciou que foi enviada 
para todos os conselheiros a documentação do convênio da Reti-Rati da Santa Casa de Guaratinguetá, 
abriu para o conselho fazer apontamentos. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou com relação 
ao ano de dois mil e dezoito manteve-se tudo da mesma maneira o único diferencial seria a verificação da 
média de atendimentos. Comunicou que foi adicionada também uma especialidade de vascular que não 
havia agora passa haver cita também a oncologia. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes pediu vista 
para a deliberação da Reti-Rati da Santa Casa de Guaratinguetá, esclareceu seus motivos, primeiro porque 
não foi apresentado para a comissão legislativa e em sua opinião deve ser apresentado para a comissão, 
pois estavam adiando e não pode ficar desta maneira, ressaltou que a comissão deve ficar ciente da Reti-
Rati, comentou que na próxima reunião ordinária possam estar deliberando. Com a palavra o conselheiro 
Romain Bustamante expressou que a Santa de Guaratinguetá presta conta mensalmente e que a cada 
quatro meses é feito uma avaliação e oque está sendo colocado para o mesmo em sua opinião não está 
sendo discutida a questão de qualidade e prestação de serviço ressaltou que presta os dados para a saúde 
com consulta pública para livre acesso de quem se interessar referiu-se a um problema e o mesmo já 
apresentou esse convênio e que vem discutindo isso há um tempo, foi elaborado disseram que para ser 
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passado na semana anterior, mas não houve. Citou que está na Santa Casa de Guaratinguetá trabalhando 
desde novembro, dezembro, janeiro e a produção que a Santa Casa irá receber será apenas de novembro 
os outros meses citados não receberam ainda. Citou que a vista que o conselheiro Adilson Lopes 
solicitou, irá impossibilitar que a Santa Casa receba e isso pode prejudicar a prestação de serviço, 
ressaltou que não está impondo pressão para nenhum tipo de esclarecimento, mas em sua opinião acha 
que se não for aprovado irá prejudicar na prestação de serviço da Santa Casa de uma maneira geral. Com 
a palavra o Dr Marcus Vinicius mencionou que no ano de dois mil e dezenove não irá aceitar mais 
entornar algumas situações, citou que não é um problema da Santa Casa, mas sim da maneira que é 
entregue ao conselho. Com a palavra o conselheiro João Bustamante citou que o convênio já é realizado 
há cinco anos e oque esta sendo discutido é a ratificação. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius indagou 
que este assunto não foi passado com antecedência. Citou que quando colocam a Reti-Rati pode ser 
aprovado depois, mencionou que se o serviço de hemodiálise já esta incluso no convênio, não há porque 
não haver um repasse.  Com a palavra o conselheiro Romain Bustamante mencionou que está fazendo 
CPRE enviou para o estado de São Paulo citou que a prefeitura teve que custear ambulância, motorista, 
enfermeiro para ir a São Paulo houveram de fazer quatro tipos de cirurgias todo mês, foram contratados 
profissionais para o mesmo e não repassado o salário. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou o 
conselheiro Adilson Lopes e mencionou que na quinta feira e sexta feira o conselheiro Alexandre Rocha 
estaria repassando para o mesmo o funcionamento do trabalho. Citou que na sexta feira já havia 
terminado a Reti-Rati da Santa Casa de Guaratinguetá conforme as informações que ele recebeu ele já 
havia feito na sexta feira e foi enviado aos conselheiros na segunda feira. Pediu a compreensão para este 
tipo de situação de enviar um documento em cima da hora citou que no seu comando não haverá mais 
esses atrasos, pediu uma atenção especial nesta situação da Santa Casa de Guaratinguetá, pois se não for 
deliberado corre o risco de não haver recebimento. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes 
mencionou que já está há anos no conselho e ressaltou que os assuntos vêm sempre sob pressão. Com a 
palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou que já está há seis anos no conselho citou também que 
fazia parte da comissão legislativa e nunca foi convocado para uma reunião mencionou que não existe 
pressão, o aumento que esta acontecendo não é em maleficio da população e sim pelo contrário é em 
beneficio da população. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes citou que retira o seu pedido de vista 
se o pleno concordar. Com a palavra o conselheiro Romain Bustamante anunciou que está fazendo 
pressão na regional de saúde para abrir um terceiro plano, já existem quarenta pacientes de hemodiálise 
sem fazer o tratamento, ressaltou que o ministério público quer que o mesmo antecipe, mas não obedeceu 
justamente para que não aconteça isso. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius relatou que espera que nesta 
troca de cadeira melhore a postura da Secretaria da Saúde, mencionou que não tem mais voz para 
qualquer assunto no conselho. Abriu para votação do conselho sobre a retirada da vista do conselheiro 
Adilson Lopes, retirada por unanimidade. Abriu para a votação do conselho a Reti-Rati da Santa Casa de 
Guaratinguetá com os valores e colocações de serviços que está no contrato. Com a palavra o conselheiro 
Adilson Lopes colocou que o conselheiro Saluar Magni faça um ponto a ponto às alterações. Com a 
palavra o conselheiro Saluar Magni sugeriu que seja feita uma reunião da comissão para a análise ponto a 
ponto. Com a palavra o conselheiro Romain Bustamante ressaltou que as internações de cirurgia 
aumentaram em vinte por cento em sua capacidade do hospital. Com a palavra o conselheiro Adilson 
Lopes comentou sobre essa forma do acompanhamento de avaliação, questionou se esta sendo feita 
mesmo esta avaliação. Com a palavra a Sra Ana Caroline Sbrana confirmou que está sim sendo feita a 
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avaliação e que é apresentado para o Conselho Municipal de Saúde e deve ser apresentado no conselho 
conforme o item dez do regimento ressaltou que ainda não foi finalizado o do ano de dois mil e dezoito, 
tem que haver uma espera do hospital para apresentar a produção. Com a palavra o conselheiro Adilson 
Lopes mencionou que há um cronograma das reuniões de monitoramento e avaliação e questionou se está 
sendo seguido este cronograma. Com a palavra a Sra Ana Caroline Sbrana confirmou o questionamento 
do conselheiro Adilson Lopes de estar sendo seguido o cronograma ressaltou que é feito uma avaliação 
quadrimestral que é o que manda o ministério da saúde obrigatoriamente. Citou que a Santa Casa de 
Guaratinguetá participa de um programa do Governo do Estado de São Paulo cujo nome é Santa Casa 
sustentável, mencionou que as avaliações de dois mil e dezoito estão disponível no site do Governo do 
Estado de São Paulo ou na Secretaria de Saúde de Guaratinguetá, ressaltou que se ele não apresenta estas 
avaliações não recebe o valor de incentivo da Santa Casa sustentável. Com a palavra o Dr Marcus 
Vinicius aproveitou para tirar uma dúvida, questionou que não há mais o incentivo da rede cegonha, 
mencionou que foi passado para o Hospital e Maternidade Frei Galvão. Com a palavra o Dr Marcus 
Vinicius depois de tirar todas as dúvidas abriu para a votação do conselho a aprovação da Reti-Rati da 
Santa Casa de Guaratinguetá, aprovado por unanimidade. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes 
colocou que devem ser antecipados os acontecimentos e regras devem ser cumpridas. Fez a proposta de 
na próxima reunião o conselheiro Saluar Magni fazer a alteração na mesa. Com a palavra o Dr Marcus 
Vinicius mencionou que está a espera da portaria do conselheiro Saluar Magni ressaltou que já foi 
enviado um ofício para a Secretária da Saúde. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou que para 
que não haja a sua substituição na cadeira, porque o mesmo foi votado para a cadeira, o cargo de 
presidente ficaria “dispensado” o primeiro secretário assumiria a vice-presidência assim não seria 
necessário haver votação nem substituição. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às 
onze horas e seis minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de 
Almeida que secretariei e 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: 

 A - Deliberação do Regimento da 8ª Conferência Municipal de Saúde.
 B - Deliberação Reti Rati Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá.
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Ás nove horas e quarenta e seis minutos, do dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezenove, 
reuniram- se no “Grupo da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do 
Galvão, - os membros deste Conselho com a presença de doze membros, sendo dez titulares e dois 
suplentes. Dando inicio a reunião com a palavra o Dr Marcus Vinicius desejou bom dia a todos 
apresentou a nova conselheira Ana Scheyla Balieiro que representará a OAB. Informes do gestor: 
Com a palavra o conselheiro Saluar Magni reforçou sobre a 8º Conferência de Saúde, deixou que foi 
dado início nas pré conferências e parabenizou a população do bairro Vista Alegre pela organização e 
participação. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius abriu para dúvidas e questionamentos dos 
conselheiros, comentou que aconselha os conselheiros irem pontuando os acontecimentos de situações 
em relação à saúde para discutirem na reunião. Citou que parece que existe uma casa de partos na 
cidade de Cunha e estão encaminhando as gestantes pós-parto para o pronto socorro da cidade de 
Guaratinguetá sem aviso prévio em situações precárias, como o caso de uma gestante que chegou ao 
hospital somente com a placenta e sem a criança, citou que está começando a afetar o pronto socorro 
da cidade, questionou a Sra Ana Cláudia Macedo qual seria a referência da cidade de Cunha dentro da 
DRS. Com a palavra a Sra Ana Cláudia Macedo desejou bom dia a todos, comentou sobre a situação 
que o Dr Marcus Vinicius colocou, citou que a secretária de saúde não tinha conhecimento do caso, 
chegou a notificar informalmente a secretária de Cunha para saber se havia conhecimento, ressaltou 
que irá conversar com a secretária Maristela Macedo e seu suplente Saluar Magni para formalizarem 
essa questão. Com a palavra o Sr Marcus Vinícius perguntou se o pessoal do antigo pronto-socorro já 
estava todo reposicionado. Com a palavra a Sra Ana Cláudia citou que já estão todos reposicionados e 
já assumindo as suas funções normalmente, não houve maiores problemas todos já se adaptando. Com 
a palavra o Dr Marcus Vinicius comentou sobre a vacinação de gestantes que fica restrita a campanha, 
só que há algumas situações acha importante manter essa vacinação durante todo o ano, justificou que 
há algumas mulheres não tomam a vacina durante a campanha, pois não há necessidade na época. 
Com a palavra a Sra Ana Cláudia disse que terá de pedir uma autorização para quem controla a grade 
de vacinação dentro do estado, acredita que havendo possibilidade de estoque não haverá nenhuma 
restrição. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius perguntou sobre as cirurgias eletivas que foram 
autorizadas para ser referência aos outros municípios e se elas estão sendo realizadas. Com a palavra a 
Sra Ana Cláudia citou que estava havendo um atraso com relação à Santa Casa, e depois de uma 
reunião que fizeram, a fila de espera teve um ótimo andamento, comentou que realmente existia um 
problema uma demora, pois o, paciente saía da consulta e iria realizar os exames, porém esses exames 
demoravam certo tempo na rede, mudando esse fluxo deu uma melhora. Com a palavra o conselheiro 
João Bustamante comentou que tinha uma demanda que vinha e se perdia na rede, então agora passa 
pela consulta, faz o exame e já retira o resultado e é encaminhado para realização da cirurgia. Com a 
palavra o Dr Marcus Vinicius pediu para que fosse trazido para a próxima reunião sobre a taxa de 
mortalidade neonatal. Com a palavra Ana Claudia comentou que há o TABNET do link no governo 
do estado, que há essas taxas. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius questionou sobre a rede cegonha e 
como eles estariam organizando as UBS sobre a coordenação do pessoal do Hospital Frei Galvão, 
questionou também de que forma o pessoal do Hospital Frei Galvão ira atuar nos postos de saúde para 
fazer essa assistência. Com a palavra a Sra Ana Claudia explicou que o Hospital Frei Galvão é uma 
das partes da rede cegonha que seria a parte hospitalar, citou que a rede cegonha não está implantada 
no município ainda, citou ainda que a secretaria Maristela Macedo já havia tentado montar no ano 
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passado um grupo de enfermeiras para ir às unidades, ressaltou que o Hospital Frei Galvão não tem 
vinculo com atenção básica, e que o hospital vai sim participar, dos protocolos porque irá chegar nele. 
Com a palavra o Dr Marcus Vinicius abriu para votação das ATAS da reunião ordinária 344º e 345º, 
aprovado por unanimidade, assim abriu espaço para que os conselheiros fizessem proposituras. Com a 
palavra o conselheiro Claudio Campbell questionou sobre o que está sendo feito com relação a 
consultas e exames que são marcadas e os munícipes não comparecem. Com a palavra a Sra Ana 
Claudia citou que este é um ponto muito importante foi feito o pedido de ajuda junto com o AME de 
Lorena, porque o número de ausência dos munícipes de Guaratinguetá a consultas no AME de Lorena 
é muito grande, e estão sendo cobrados na DRS constantemente. Com a palavra o conselheiro João 
Bustamante citou que está sendo tomada uma medida na Santa Casa com ultrassom, tomografia, 
ressonância endoscopia, estão ligando dois dias antes da consulta para o paciente ficar atento, mas 
mesmo assim esta havendo falta e citou também que há um número muito grande de pessoas que não 
buscam o resultado dos seus exames. Oferecemos uma média de seiscentos e cinquenta 
ultrassonografias por mês, devido à inadimplência remanejamos o recurso para outras atividades, 
como ressonância e tomografia, diminuindo para quatrocentos e cinquenta ultrassonografias por mês. 
E além da inadimplência, o paciente que realiza seus exames não retorna para retirar o resultado com 
os laudos.  Com a palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou que os números são assustadores 
com relação à falta de consultas, mas que nada poderia se feito para este paciente, pois não é possível 
negar uma próxima consulta e isso está gerando prejuízo, citou que seria possível fazer uma 
campanha para incentivar e avisar que pode estar tirando a oportunidade de um paciente que 
realmente necessita. Com a palavra o conselheiro Paulo Jefferson ressaltou também que há grandes 
problemas com faltas em consultas. Com a palavra a conselheira Fernanda Figueiredo citou que é a 
falta de conscientização da população e os meios viáveis para notifica-los seria a rádio, propaganda a 
mídia e não vê outra resposta. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou que há um 
problema também com relação aos munícipes que ao invés de agendar seus exames corretamente e 
esperar até sua data de consulta, estão fazendo “fraudes” fazendo acordo com terceiros que prometem 
consultas mais rápidas, e quando não ocorre como esperado vão a Secretaria de Saúde questionar, 
porém não há oque fazer. Com a palavra Dr. Marcus Vinicius deu continuidade à pauta, seguindo para 
a ordem do dia. Ordem do dia: A – Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018 – 
SARGSUS. Com a palavra a subsecretária Sra Ana Cláudia Macedo fez uma apresentação sobre a 
prestação de contas do terceiro quadrimestre de dois mil e dezoito. Após a apresentação foi aberto 
para dúvidas e questionamentos dos conselheiros. Com a palavra o conselheiro Claudio Campbell, 
questionou sobre as despesas dos medicamentos que são solicitados por ações judiciais. Em resposta a 
subsecretária Ana Cláudia Macedo alegou que ação judiciária é cem por cento custeados pelo tesouro.  
Com a palavra Dr. Marcus Vinícius deu abertura a conselheira Beatriz Bonini que fez uma análise dos 
documentos enviados pela secretaria de saúde sobre a prestação de contas. Com a palavra a 
conselheira Beatriz Bonini, fez a leitura do parecer, afirmou que não houve nenhuma ressalva e abriu 
para questionamentos e dúvidas, citou que já foi concluído o levantamento do quadrimestre. Com a 
palavra o Dr Marcus Vinicius comentou sobre o parecer da comissão sem ressalvas, abriu para os 
conselheiros a votação para a aprovação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de dois mil e 
dezoito, aprovada por unanimidade, encerrando a ordem do dia agradeceu a presença dos 
conselheiros, ressaltou sobre a procura para um local apropriado para as reuniões dos conselhos, 
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aproveitou para comentar que a secretaria executiva Maira Almeida estará saindo de férias no dia 
quatro de fevereiro e avisou para quem fosse comparecer as pré-conferências que conversassem com 
ela para ver oque seria feito na mesma. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às 
dez horas e cinquenta e cinco minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira 
Regiane de Almeida que secretariei e 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: A – Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018 – SARGSUS.
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Ás nove horas e trinta minutos, do dia sete de março de dois mil e dezenove, reuniram- se no “Grupo 
da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do Galvão, - os membros 
deste Conselho com a presença de doze membros, sendo nove titulares e três suplentes. Com a palavra 
o Dr Marcus Vinicius desejou bom dia a todos e agradeceu a presença dos mesmos. Deixou a votação 
da ATA para o final da reunião e deu continuidade. Informes do gestor: Com a palavra o Dr Marcus 
Vinicius citou que existe um ponto que colocou neste ano que se chama “pendências”, as solicitações 
dos conselheiros que foram feitas nas reuniões mensais, não será esquecida e sim retomada as pautas 
nas próximas reuniões, para não sumir no meio do caminho, e a pendência citada no dia seria 
referente à taxa de mortalidade que foi citado pela Sra Ana Claudia, citou também que uma médica o 
informou sobre a taxa de mortalidade na cidade de Guaratinguetá e alarmou que está extremamente 
alta. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou que havia trazido para a reunião estas 
taxas para poder explicar, mas segundo o DATASUS, a última estatística atualizada era do ano de 
dois mil e dezesseis. Citou que o Ministério da Saúde resolveu mudar este sistema, então ocasionou 
em um caso jurídico entre os sistemas e está ocorrendo até os dias de hoje, não sendo possível ter 
acesso aos índices atualizados. Citou que a ausência desse sistema dificulta o acesso a esta taxa. Com 
a palavra a conselheira Maria Elizabeth questionou se não seria possível obter dados dessa 
mortalidade pelos óbitos registrados na cidade. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou 
que os parâmetros que são utilizados no ministério da saúde podem conflitar com os números que já 
possuem. Citou que para a próxima reunião tentará trazer estes números. Com a palavra o Dr Marcus 
Vinicius questionou a possibilidade da vacina da gripe ser ofertada o ano inteiro. Com a palavra o 
conselheiro Saluar Magni citou que conversou com o GVE e que o mesmo estaria de acordo para 
fazer este tipo de vacinação contanto que estivesse disponível, portanto se houver a disponibilidade 
desta vacina a mesma poderá ser disponibilizada aos munícipes durante todo o ano. Com a palavra o 
Dr Marcus Vinicius mencionou que muitas mulheres não tomam esta vacina na campanha em abril e 
quando entra o mês de junho algumas engravidam, porém neste mês não há mais vacina. Mencionou 
sobre os postos de saúde e o programa de saúde da família referente a alguns bairros estarem 
necessitando de atendimento, e questionou se havia algum planejamento sobre esta situação. Com a 
palavra a Sra Ana Carolina Sbrana mencionou que só saberá o que será decidido na Conferência de 
Saúde, mas citou que já faz um tempo que a Secretaria de Saúde tem procurado locais para ampliar 
principalmente na região da Vista Alegre, Engenheiro Neiva e Santa Luzia que seriam as prioridades 
no momento da Secretaria da Saúde, mencionou que oque se tem dificuldade é que o Ministério não 
tem liberado recurso para a construção das unidades e alugar imóveis nestes bairros está se tornando 
muito complicado, por ter que ser imóveis que comportem uma unidade de saúde e que também 
tenham a documentação em dia. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou que um 
munícipe do bairro Santa Luzia entrou em contato com ele para comunicar que havia uma casa no 
bairro e pediu para ir visitar, porém não era oque esperava, ressaltou que os munícipes não 
regularizavam as casas e isso dificulta o aluguel. Com a palavra a Sra Ana Carolina Sbrana citou que 
na região do bairro Engenheiro Neiva há uma proposta emergencial da Secretaria enquanto ainda não 
se encontra uma residência próxima à região dos condomínios Santa Mônica e Flamboyant, assim 
transformando a Casa Ambiente e Saúde temporariamente em uma estratégia de Saúde da Família 
enquanto se constrói ou se adapta uma unidade de saúde no local, mencionou que não é tão próximo, 
mas temporariamente da para ser utilizado para “desaglomerar” o posto de saúde do Engenheiro 
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Neiva, porém ocorre que foi furtada toda afiação da Casa Ambiente então terá de fazer uma reforma 
para que se possa implantar uma unidade. Citou que no bairro Vista Alegre ficou a proposta de ou 
ampliar o Posto de Saúde que já existe no bairro e colocar uma segunda equipe no local, mas que o 
ideal seria o bairro Vila Bela pela distância e acesso. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou 
que o Prefeito de Guaratinguetá deu uma entrevista e esteve no bairro Vila Bela a respeito do Posto de 
Saúde conversou com os moradores e uma das sugestões dos munícipes foi que tivesse uma Unidade 
de Saúde no bairro, o Prefeito mencionou o viável seria ampliar o Posto de Saúde do bairro Vista 
Alegre, ou seja, já há um imóvel e fazer a ampliação seria mais rápido e mais eficiente do que buscar 
um novo imóvel, construir um novo posto e que provavelmente esta construção duraria um ano meio, 
e os munícipes ainda não seriam atendidos. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius mencionou que foi 
visto na imprensa no ano passado sobre a transferência do Pronto Socorro para o prédio da atual 
delegacia próximo a Santa Casa, e questionou o andamento. Com a palavra o conselheiro Saluar 
Magni citou que está tendo dificuldade porque foi feito uma grande confusão, por  depender de muitas 
unidades, a Secretária de Educação já está saindo do local e está indo para o imóvel dela, a Câmara 
dos Vereadores sairá do local para ir a Secretária da Educação, e a Delegacia terá de sair do local para 
ir para outro lugar para começar o projeto, mencionou que o projeto do Pronto Socorro já finalizou e 
acredita que até junho a delegacia será desocupada, ressaltou que não há apenas uma delegacia para 
três departamentos o Primeiro DP, Plantão Policial e a Delegacia da Mulher que tem o maior 
movimento, citou que a seccional teve dificuldade para encontrar um ponto para que os três 
departamentos ficassem juntos, porém a seccional não quer isto quer um ponto para cada 
departamento, mencionou que o Prefeito tem a meta de entregar este projeto até dois mil e vinte. 
Pronunciou que a Secretaria de Saúde implantou no Pronto Socorro Municipal um sistema chamado 
triagem de Manchester que tem a função de classificar o grau de risco dos pacientes identificando-os 
com pulseiras de diversas cores. Com a palavra a Sra Ana Carolina Sbrana mencionou que é o 
protocolo do Ministério da Saúde em urgência e emergência que são as cores que definem o grau de 
prioridade no atendimento, mencionou que ainda esta em processo de implantação, mas que prevê que 
haverá mais agilidade. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou que este programa visa fazer 
que o Pronto Socorro atenda realmente como Pronto Socorro, e para que pessoas que realmente 
necessitam de atendimento tenham prioridade. Com apalavra a Sra Ana Carolina Sbrana citou que no 
mês de janeiro de dois mil e dezenove, noventa e um por cento dos atendimentos do pronto socorro 
eram “azul ou verde”, ou seja, pacientes que não tinham urgência de atendimento, mencionou que 
muitos vão apenas para solicitar atestado médico ou medicação, ressaltou que pode vir a acontecer de 
um paciente ter de esperar uma, duas até três horas para ser atendimento, porém é porque passou pela 
triagem e foi averiguado que não seria uma urgência. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius mencionou 
que o protocolo do sistema Manchester tem três até quatro divisões e cada divisão tem seu período 
máximo de espera, e o paciente é informado deste horário, ressaltando que as prioridades são as 
urgências. Aproveitou para comentar quando foi feita a reunião na Prefeitura e foi apresentado ao 
conselho referente à terceirização do Pronto Socorro, citou que foi colocado que a partir do momento 
que fosse feita a admissão sobre a folha de pagamento por  RPA, seria feito a expansão dos médicos 
justamente para compensar a parte de atenção primária nos Postos de Saúde e aumentar o número de 
vagas para atendimento de consultas, questionou como estaria o andamento e como está sendo feita 
esta expansão, se será feito um concurso público, como irá funcionar. Com a palavra a Sra Ana 



12

ANO 58 Guaratinguetá, 26 de Abril de 2019 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.257

Diário Oficial 
da Estância Turística de Guaratinguetá

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles - Guaratinguetá - SP – Tel.: (12) 3128.2800 
CEP. 12.505-470  www.guaratingueta.sp.gov.br

c CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

 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 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3

Carolina Sbrana mencionou que o estudo de quantidade de vagas já foi realizado e já há um termo e 
referência que já está sendo enviado para as empresas orçarem, e haverá médicos de várias 
especialidades não apenas de atenção básica. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou que 
está sendo feita a cotação para saber a empresa que irá realizar este concurso ressaltando que abertura 
de concurso não significa contratação de pessoal, pois pode ser que ocorra um número grande de 
vagas oferecidas e poucos concorrentes e ressaltou que a prefeitura Municipal não quer contratar mais 
os médicos por RPA. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius abriu para que os conselheiros fizessem 
comentários sobre os informes. Com a palavra o conselheiro Ricardo Teberga aproveitou para 
parabenizar a Sra Ana Carolina Sbrana pela condução das Pré-Conferências. Ordem do dia: A – 8ª 
Conferência Municipal de Saúde: Com a palavra o Dr Marcus Vinicius citou que haverá duas 
apresentações feitas pela Sra Ana Carolina Sbrana em relação à 8º Conferência de Saúde e também do 
Projeto melhor em Casa. Fez a apresentação do novo conselheiro Clovis Bevilacqua indicado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Alimentícias. Com a palavra a Sra Ana Carolina Sbrana 
fez a apresentação referente às Pré-Conferências aproveitou para agradecer a todos pela presença, 
agradeceu a participação dos conselheiros e alegou que foi bem produtiva as pré-conferências, que 
teve a participação da população, com propostas muito bem elaboradas. Encontramos muitas críticas 
devido ao horário, mas podemos adequar melhor da próxima vez. Até o último levantamento 
ultrapassamos de duzentas pessoas que participaram nos bairros. Deixou que os conselheiros que 
fazem parte da relatoria participassem de uma reunião para acertarmos os últimos detalhes para a 
conferência. Teremos a Dra. Marcia Tubone como palestrante. E abriu para os questionamentos dos 
conselheiros referentes à conferência. Com a palavra a conselheira Miriam de Paula, questionou como 
foi feita a divulgação, para que pudesse atingir a maior participação da população. Com a palavra a 
Ana Caroline explanou que a participação da população já deu início na pré-conferência, informou 
que está sendo divulgado nas mídias sociais e não havendo mais questionamentos, seguiu  a ordem do 
dia B – Projeto Melhor em Casa Com a palavra a Sra. Ana Caroline Sbrana fez uma explanação 
sobre o projeto melhor em casa e alegou ser um projeto do Ministério da Saúde que o município pode 
aderir ou não, caso tenha a adesão exige uma equipe mínima, tem um recurso financeiro, porém não 
custeia o projeto, mas devido a importância do trabalho Guaratinguetá tem a intenção de aderir. Esse 
projeto tem por finalidade atender aqueles pacientes hospitalizados ou acamados que possuem 
cuidados especiais em domicílio. Oferecemos esse serviço através da estratégia saúde da família com 
a visita médica e da equipe de enfermagem. A equipe funciona todos os dias da semana, composto por 
médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e assistente social. Possuem o cadastro dos 
pacientes que necessitam desses cuidados domiciliar, onde terão que ser atendidos no mínimo uma 
vez por semana. Após a apresentação abriu para os questionamentos dos conselheiros. Com a palavra 
a conselheira Beatriz Bonini questionou se os idosos que moram no lar terão esse tipo de atendimento. 
Com a palavra a Ana Caroline explicou que todos possuem esse direito, que farão o cadastro e darão 
atendimento, porém como no lar já possui uma equipe própria daremos prioridades aos que não 
possuem. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius questionou sobre a desospitalização para que haja 
atendimento a pessoas que morem em locais afastados e de difícil acesso. Aproveitou para ressaltar o 
que ocorre com os munícipes da cidade de Cunha que saem de sua cidade para serem atendidos na 
cidade de Guaratinguetá, questionou como será resolvida está questão, pois a verba é fixa para os 
munícipes da cidade. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou que este problema com os 
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munícipes de outras cidades será “tranquilo”, pois para o programa Melhor em Casa terá de residir na 
cidade, pois é um atendimento realizado em casa. Com a palavra a Sra Ana Carolina Sbrana 
mencionou que para ter acesso ao Melhor em Casa será feito uma visita prévia na residência com um 
assistente social. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius mencionou sobre os munícipes que visitaram a 
cidade de Ilhabela e que na cidade teve quatro casos de meningite, questionou se estavam preparados 
ou planejando algo para esta questão. Com a palavra a Sra Ana Carolina Sbrana citou que tem a 
vacina disponível na rede e que já estão elaborando estratégias. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius 
questionou sobre os índices de dengue na cidade. Com a palavra a Sra Ana Carolina Sbrana citou que 
não se sabe sobre esses índices, mas que poderia contatar o veterinário da vigilância para fazer uma 
apresentação sobre este caso. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius abriu para a votação da 
deliberação do projeto Melhor em Casa e foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou também 
em votação a ATA da reunião extraordinária septuagésima, questionou aos conselheiros se havia 
alguma objeção ou comentário a ser feito, não havendo nada, foi aprovada por unanimidade. Não 
havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às onze horas e treze minutos, lavrando-se á 
presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e 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: B – Projeto Melhor em Casa.
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Ás nove horas e quarenta e dois minutos, do dia vinte e oito de março de dois mil e dezenove, 
reuniram- se no “Grupo da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do 
Galvão, - os membros deste Conselho com a presença de nove membros, sendo sete titulares e dois 
suplentes. Dando início aos trabalhos com a palavra o Dr Marcus Vinicius desejou bom dia á todos os 
presentes. Devido a falta de quórum deixou para aprovar a ATA na próxima reunião. Justificou a falta 
do primeiro secretário Ricardo Teberga e deu continuidade. Informes do gestor: Com a palavra o Dr 
Marcus Vinicius questionou se já se iniciou os trabalhos no Hospital Frei Galvão com relação ao 
convênio de mais seiscentos ultrassons. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou que já foi 
feita a cobrança para o Hospital Frei Galvão e já começou a ser feito os ultrassons ressaltou que há 
uma grande procura e que está trabalhando para que tudo corra bem. Mencionou que outro informe 
seria referente à Conferência Municipal de Saúde, algumas medidas e algumas coisas que foram 
aprovadas já estão sendo posto em pratica, oque fica de pendência seriam temas referentes à estrutura, 
como construir locais, isto não depende da Secretaria de Saúde. Com a palavra o conselheiro Ernani 
José desejou bom dia a todos e questionou a respeito do programa Melhor em Casa citou que é um 
bom programa que funciona e que é constituído de uma equipe multidisciplinar na saúde, mas notou 
que não há psicólogos no programa e questionou qual seria a posição do gestor em relação a isso. 
Com a palavra a Sra Ana Carolina Sbrana mencionou que o psicólogo não faz parte da equipe mínima 
para se habilitar o serviço e esta equipe é composta por “médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 
assistente social e/ou fisioterapeuta”, ressaltou que outros profissionais de saúde também são 
importantes como o psicólogo e estariam pensando também em um nutricionista, mas estas duas áreas 
para estarem adentrando a equipe teria de ser analisado. Com a palavra o Sr Clovis Bevilacqua 
questionou sobre o uso do aparelho celular dentro do ambiente de trabalho dos funcionários da saúde 
e a conduta médica de atender os pacientes com a porta da sala do consultório aberta. Com a palavra o 
conselheiro Saluar Magni citou que em alguns momentos é necessário sim o uso do telefone celular, 
mas dentro do ambiente de trabalho apenas para assuntos profissionais. Com a palavra o Dr. Marcus 
Vinícius justificou a falta do primeiro secretário e conselheiro Ricardo Teberga, transmitindo duas 
reclamações que chegaram até ele sobre o relacionamento da população com o médico da ESF da 
Rocinha  e sobre o acolhimento da emergência oftalmológica no AME. Com a palavra o conselheiro 
Saluar Magni, alegou que já teve acesso às essas críticas através do conselheiro Ricardo Teberga e 
afirmou já estar tomando providências. Com a palavra Dr. Marcus Vinícius expôs a situação de dois 
munícipes que procuraram a sede do COMUS, solicitando atendimento com otorrinolaringologista 
para realizar o procedimento de lavagem no ouvido. Com a palavra a Caroline Sbrana explanou que 
temos otorrino atendendo no AME de Guaratinguetá e Lorena, estamos buscando um profissional 
para substituir a médica que atendia na Santa Casa de Guaratinguetá e sobre a lavagem de ouvido foi 
enviado um comunicado para todas as unidades pelo Dr. José Antônio que é o médico regulador da 
secretaria de saúde, onde o médico da atenção básica deverá realizar esse procedimento. Ordem do 
dia: A – Resumo da 8ª Conferência Municipal de Saúde; B – Explanação sobre Dengue. Com a 
palavra a Sra Ana Carolina Sbrana agradeceu a presença de todos que foram as Pré-Conferências e a 
Conferência Municipal de Saúde, citou que já fez parte de outras conferências e que está sempre 
querendo melhorar, organizar e sempre dando conforto aos participantes, mencionou o imprevisto que 
houve pela mudança de local em cima da hora, e agradeceu a FEG pela disponibilização do local para 
a Conferência, ressaltou que se surpreendeu nesta Conferência, pois foi muito tranquila e que a 
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população participante soube discutir em grupo de forma racional e chegar a um consenso e que a 
população está cada vez mais querendo aprender sobre o sistema único de saúde, citou que a Ata da 
Conferência Municipal de Saúde já está finalizada e seria enviada a Secretária executiva do COMUS 
para que ficasse disponível no conselho para quem se interessasse de ir até o local assinar para que 
seja enviada a DRS, foram aprovadas cinquenta e cinco propostas para a realização no município pela 
gestão municipal e quinze propostas para nível estadual e federal, ou seja, propostas que tem de ser 
levadas para discussão na Conferência regional, estadual até nacional se forem passando por 
aprovação. Fez a apresentação do resumo da Conferência Municipal de Saúde e propostas aprovadas. 
Com a palavra o Dr Marcus Vinicius ressaltou que as Pré-Conferências foram produtivas e que os 
munícipes souberam ser participativos. Deu continuidade com a ordem do dia. B – Explanação sobre 
Dengue: Com a palavra o Sr Felipe Guedes desejou bom dia a todos os presentes e fez a apresentação 
referente à Dengue, mencionou que está preocupado com os índices de infestação larvários, mas que 
ainda é menor relacionado ao mês de janeiro de dois mil e dezoito que o índice de infestação estaria 
avaliado em doze e que neste ano o índice está avaliado em seis, alegou ser um número extremamente 
alto comparado aos padrões preconizados pelo ministério, á cima de três já é considerado um risco 
eminente de epidemia, citou que preocupa muito porque já tem transmissão dentro do município. 
Estamos com seis casos da doença comprovados e adquiridos no município de Guaratinguetá. 
Estamos sem casos registrados de Zica e Febre Amarela, e com uma suspeita aguardando os 
resultados dos exames para chikungunya. Preocupa-nos muito, pois estamos com transmissão no 
município e com grande índice de larvas. Felizmente os casos começaram a aparecer no final de 
março, se fosse em janeiro nosso cenário seria de maior infestação.  “Com a palavra o Sr Clovis 
questionou como esta a vigilância com relação a condições para atuar com ‘cata bagulho”, caminhões 
e se há carros disponíveis e se ainda existe esse projeto e o munícipe infectado, como fazem para 
evitar ainda mais as possibilidades de virar uma epidemia. Com a palavra Felipe Guedes explana que 
após a identificação do paciente no Pronto Socorro, chega à notificação na vigilância e temos um 
funcionário que faz a investigação do caso.  Sobre o “cata bagulho” a cada três meses fazemos o 
relatório situacional e encaminhamos para a secretaria de saúde com a subjeção de ser informado ao 
prefeito. Porém encontramos dois problemas para a realização desse programa, o primeiro é o impacto 
financeiro e o segundo seria onde descartar o material recolhido pelo caminhão. Precisamos voltar 
com o “cata bagulho”, porém não temos autonomia para isso. Com a palavra Dr Marcus Vinícius 
questionou sobre a conduta utilizada na educação e conscientização da população sobre os riscos da 
dengue e acúmulos de lixos, deixou a importância de cada munícipe fazer a sua parte. Dando 
continuidade agradeceu aos esclarecimentos e a apresentação do veterinário Felipe Guedes. 
Agradeceu também a presença e participação de todos conselheiros. Não havendo nada mais a tratar a 
reunião encerraram-se às dez horas e cinquenta e seis minutos, lavrando-se á presente ata que vai 
assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e 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.
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