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Ás nove horas e cinco minutos, do dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte, reuniram- se através de 1 

videoconferência, os membros deste conselho com a presença de onze membros, sendo seis titulares e 2 

cinco suplentes.  Com a palavra a presidente Maria Cecília desejou bom dia á todos, e deu início a reunião 3 

ordinária justificando a ausência do conselheiro Sidney Higino, que é o suplente do conselheiro Cláudio 4 

Campbell onde o substituirá, até recebermos a nova indicação da Associação dos Amigos de Bairros. 5 

Deixou que recebemos um e-mail informativo do CONAM, alegando que devido a pandemia, existe a 6 

possibilidade de prorrogação de mandatos dos membros dos Conselhos Municipais,  e a ampliação por 7 

mais seis meses do período para a organização das novas eleições. Informou também que vem ocorrendo 8 

reuniões com membros do conselheiro na secretária de saúde, quem está nos representando é o 9 

conselheiro Hércules do Carmo, sobre os relatórios quadrimestrais de monitoramento referente ao 10 

primeiro, segundo e terceiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte dos Hospitais: Santa Casa e Frei 11 

Galvão, aproveitou e fez a leitura do ofício nº 089/2021 UAC/RFJP que se tratava do envio dos relatórios. 12 

Deixou que vem acontecendo também algumas reuniões sobre a conferência municipal  de saúde, 13 

agradeceu a conselheira Dilene, pois é quem está acompanhando as reuniões, e será ela quem irá explanar 14 

sobre a conferência na ordem do dia da reunião de hoje. Informes do Gestor: Com a palavra a 15 

subsecretária Bianca Muller, desejou bom dia a todos e deu início aos informes explicando que 16 

Guaratinguetá já vacinou trinta e seis por cento da população com a primeira dose da vacina contra 17 

COVID-19, com a segunda dose já temos vacinado quatorze por cento da população. Deixou que enviaria 18 

o calendário de vacina já com as datas previstas elaborado pelas idades, e colocamos dessa forma, pois é 19 

o que temos garantido de doses, e como trabalhamos por semana e cada semana é uma surpresa, não 20 

temos ao certo a quantia de doses e nem qual vacina que iremos receber, então devido ao número exato de 21 

doses que temos, elaboramos esse calendário. Fizemos essa distribuição até dia dois de julho, portanto 22 

teremos garantida a vacina. Informou que no dia sete de julho chegará uma quantidade bem alta de doses 23 

de vacina devido à aplicação da segunda dose, então reunimos e solicitamos ajuda das drogarias, onde 24 

fechamos uma parceria e será posto para aplicação a Mega Farma do bairro pedregulho, a Drogasil do 25 

bairro beira rio, e o recinto de exposições. Então vamos aumentar nossos postos, e as drogarias vão 26 

fornecer o vacinador, pois os farmacêuticos fazem injetáveis, os profissionais da farmácia, fizeram um 27 

treinamento com a vigilância epidemiológica de como é feito a vacinação, foi ensinado o cadastro do 28 

VACIVIDA, e por garantia deixaremos uma enfermeira da rede, nessas unidades para ajudar e orientar. E 29 

o Recinto de Exposição passará a ser posto de vacinação, com os profissionais da rede, pois deixaremos 30 

de vacinar na quadra de esporte. Sobre a vacinação da gripe, foi feito o dia D no dia dezenove de junho, 31 

foram feitas mil cento e quatro vacinas, aumentamos dezesseis por cento da nossa taxa de cobertura 32 

vacinal, e ainda conseguimos aplicar trezentos e cinquenta e sete vacinas de COVID, teve um resultado 33 

muito bom. E assim que acabar o grupo prioritário para vacinar contra a gripe, será feito outro dia D, para 34 

o próximo público. E sobre o “cata bagulho” estamos vindo uma ação permanente para o controle de 35 

dengue, o último “cata bagulho” que teve gerou sete caminhões de entulhos, estamos adaptando para 36 

melhorias nessa ação, essa semana o caminhão passará por três bairros, Vila Bela, Vila Ofélia e Vista 37 

Alegre. Sobre o aplicativo de monitoramento que há tempos venho falando, só estamos esperando uma 38 

autorização da Apple, pois já está habilitado para sistema android e outros, então entramos com a 39 

documentação solicitando essa autorização da Apple que é o que falta para lançarmos. E com relação a 40 

dengue temos até a data de hoje, vinte e dois casos autóctones, noventa e um casos descartados e dois 41 

aguardando, foram cento e quinze notificações de caso de dengue no ano de dois mil e vinte um até a data 42 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Rua Cel. Pires Barbosa, 184 – Centro – Guaratinguetá – SP – CEP 12500-290. 
E-mail: comus@guaratinguetá.sp.gov.br        Tel.: (12) 3132-2357 

 

ATA DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

2 

 

de hoje. Com a palavra a presidente Maria Cecília abriu para colocação e questionamentos dos 43 

conselheiros. Com a palavra o conselheiro Marcus Vinícius desejou bom dia a todos, deixou que fosse 44 

interessante a secretaria de saúde fazer um trabalho em relação à orientação das vacinas com relação aos 45 

dias de diferença de aplicação, pois vejo muitas pessoas com dúvidas devido a não saber o intervalo de 46 

dias para poder tomar a vacina de gripe e COVID, questionou se haveria um trabalho onde orientasse 47 

essas pessoas para saberem quantos dias demoram a poder tomar outra vacina. Com a palavra a 48 

subsecretária Bianca Muller alegou que tem feito esse trabalho em entrevistas nas rádios, tem a orientação 49 

no site da prefeitura, deixou que tem falado bastante, mas que poderá elaborar outras estratégias com 50 

essas orientações, principalmente nas unidades de saúde e na hora da vacinação também. Com a palavra 51 

Dr. Marcus Vinícius deixou que vê isso na clínica prática, pessoas que não querem tomar vacina da gripe 52 

por darem prioridade a de COVID, então abandonam uma para poder ficar com a outra e nós sabemos que 53 

não tem a necessidade disso. Deixou que as  gestantes estão autorizadas a  tomar  a vacina da Pfizer, 54 

alegou que Guaratinguetá e Pindamonhangaba receberam as doses da vacina da Pfizer, e que várias 55 

gestantes estão perguntando e estão autorizadas a tomar, foi solicitado pela Sociedade de Ginecologia de 56 

São Paulo que nós orientássemos as gestantes com relação a vacina da Pfizer para aumentar a cobertura, 57 

porque as complicações com as pacientes gestantes com COVID está muito alta, principalmente óbito 58 

fetal. Com a palavra a conselheira Bianca Muller, explanou que tem algumas doses da vacina Pfizer 59 

reservada somente para gestantes. Com a palavra o conselheiro Dr. Marcus Vinícius alegou que ficou 60 

sabendo pelas redes sociais que o Felipe Guedes veterinário da vigilância epidemiológica não compõe 61 

mais o quadro de funcionários e questionou quem estaria no lugar dele. Com a palavra a subsecretária 62 

Bianca Muller deixou que foi solicitado a prefeitura a substituição de um veterinário, pois há um concurso 63 

ainda vigente, mas hoje quem responde no lugar é o De Carlo, até que chegue o novo veterinário. Com a 64 

palavra a conselheira Maria Elizabeth questionou se existe a possibilidade de fazer um reforço da vacina 65 

coronavac, para os profissionais de saúde, uma terceira dose. Com a palavra a subsecretária Bianca 66 

Muller, deixou que foi citado essa possibilidade na reunião do COSEMS, foi falado de uma terceira dose, 67 

mas só foi falado e por enquanto não temos nada concreto, nada certo, pois a prioridade agora é pelo 68 

menos a primeira dose na população em massa.   Ordem do Dia: (A-) Conferência Municipal de 69 

Saúde: Com a palavra a conselheira Dilene Martins desejou bom dia a todos, e explanou que teve três 70 

reuniões para a elaboração da Conferência Municipal de Saúde, onde o tema que ficou decidido será “Os 71 

desafios do SUS durante e pós-pandemia”, para a divulgação da conferência será utilizado o rádio, as 72 

mídias sociais na internet e colocaremos cartazes nas unidades de saúde, deixou a importância da 73 

participação dos conselheiros na divulgação. Para coletar as propostas, ficou decidido que colocará uma 74 

urna em cada unidade de saúde, com formulários onde o usuário escreve suas propostas e deposita na 75 

urna e vamos usar também o e-mail do COMUS que será disponibilizado para receber as propostas. E o 76 

período para colher essas proposta é de nove de julho a nove de agosto que será referente à pré-77 

conferência. Essas propostas serão analisadas e divididas em quatro eixos: atenção básica, vigilância em 78 

saúde, especialidades e financiamento. E a data prevista para a conferência é no dia vinte de agosto, e será 79 

online. Está previsto cem participantes entre delegados representando usuários, trabalhadores e membros 80 

do conselho. Teremos cinco salas com vinte pessoas para facilitar e garantir o objetivo da conferência. 81 

Teremos mais algumas reuniões para acertamos os últimos detalhes, será usado a plataforma ZOOM que 82 

está disponibilizada através do CONASEMS. Com a palavra a Ana Paula Oliveira, responsável também 83 

pela realização do evento da conferência complementou que as datas acordadas foram essas citadas pela 84 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Rua Cel. Pires Barbosa, 184 – Centro – Guaratinguetá – SP – CEP 12500-290. 
E-mail: comus@guaratinguetá.sp.gov.br        Tel.: (12) 3132-2357 

 

ATA DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 

 

conselheira Dilene Martins, serão convocadas todas as enfermeiras das unidades para uma reunião 85 

semana que vem. Um mês para a coleta das propostas através de um formulário e no COMUS através do 86 

e-mail. Amanhã teremos uma reunião com a comunicação da prefeitura, para nos ajudar na divulgação. 87 

Sobre o tema da conferência, o SUS, sempre trabalhou com recursos justos, porém escassos, no Brasil a 88 

demanda sempre é muito grande, a pandemia traz duas consequências diretas, uma é através da 89 

consequência econômica do desemprego as pessoas começam a usar o SUS, esse é um tema bem 90 

evidente. E a outra são as sequelas de COVID traz uma demanda muito grande de um serviço 91 

especializado que envolve recursos, então de cara, são dois desafios que não tínhamos. Com a palavra a 92 

subsecretária Bianca Muller deixou que o que está tendo uma procura absurda é na área de psiquiatria, 93 

então nossa demanda dobrou, estamos tendo muita procura, poderíamos tentar diminuir essa demanda 94 

com trabalhos em grupos, porém devido a pandemia não podemos nos reunir, e está gerando uma fila 95 

absurda. Com a palavra a conselheira Dilene Martins, sugeriu que fosse feito uma página do COMUS no 96 

Facebook, para que possa ajudar na divulgação, e para que as pessoas conheçam o que é COMUS e 97 

saibam da importância do conselho. Com a palavra a presidente Maria Cecília questionou a secretaria de 98 

saúde se houve uma melhora nos casos de COVID. Com a palavra a subsecretária Bianca Muller afirmou 99 

que não observa melhora, mas que a situação continua estável, não melhorou e nem piorou. Com a 100 

palavra o conselheiro Jonathan levantou os dados do Pronto Socorro e afirmou que o mês de janeiro foi o 101 

maior índice de atendimento COVID, depois teve uma queda, onde entre abril e maio  teve novamente um 102 

aumento, e até a presente data podemos considerar que estamos mantendo a média, esses são os 103 

atendimentos de porta, não a nível de internação que acompanhamos no boletim diário. Com a palavra a 104 

presidente Maria Cecília abriu para mais questionamentos dos conselheiros, não havendo, colocou em 105 

votação as Atas da reunião ordinária trecentésima septuagésima e da reunião ordinária trecentésima 106 

septuagésima primeira, que foi aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar a presidente 107 

Maria Cecília encerrou a reunião ás dez horas e sete minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada 108 

por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros. Lembro também que a 109 

videoconferência encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação, disponível em arquivo do 110 

conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a 111 

qualquer momento. 112 

 113 
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Conselheiros Participantes: 117 

Bianca Andrade, Dilene Martins, Beatriz Bonini, Maria Elizabeth Martins, Jonhathan Dias, André 118 

Monteiro, Adeilton Antônio, Sheyla Ruas, Maria Cecília Moreira Torres, Marcus Vinícius, Lucila Del 119 

Mônaco. 120 
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