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

videoconferência, os membros deste conselho com a presença de treze membros, sendo oito titulares e 2 

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

ordinária fazendo a leitura do e-mail recebido pelo conselheiro Clóvis Bevilacqua, e aproveitou para 4 

explanar que em resposta ao e-mail, que a porta do hospital campanha a qual o conselheiro Clóvis 5 

Bevilacqua cita, é uma porta exclusiva para a transferência de pacientes para a UTI ou realização de 6 

algum exame na Santa Casa. Informou aos conselheiros que recebeu um ofício do Sindicato dos 7 

Trabalhadores Rurais de Guaratinguetá, indicando o Sr. Adilson Lopes dos Santos para representatividade 8 

titular neste conselho. Aproveitou para informar e fazer a leitura do termo aditivo nº009/2021 de sete de 9 

julho de dois mil e vinte um, referente ao convênio para a regulação dos serviços de atendimento móvel 10 

de urgência (SAMU 192) que entre si celebram a Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá e a 11 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Informes do Gestor: Com a palavra a secretária Maristela 12 

Macedo explanou sobre o encerramento do hospital Dia. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano 13 

explicou sobre o encerramento, afirmando que ficarão os atendimentos do CAPS. Com a palavra a 14 

secretária Maristela Macedo comunicou que haverá um convênio com clínicas médicas para prestação de 15 

serviços de psiquiatria, inclusive para período de internação de curta duração, no máximo trinta dias, além 16 

de existir a possibilidade desses pacientes psiquiátricos também ficarem num período de curta duração na 17 

futura UPA nível três, visto que a ala de psiquiatria da Santa Casa encerrou suas atividades. Deixou sobre 18 

convênio com médicos pessoa jurídico na área neuro infantil, ressaltando que não poderá diferenciar o 19 

tratamento entre paciente SUS e particular. Com relação ao Pronto Socorro informou que firmou-se a 20 

prorrogação do convênio até dezembro de dois mil e vinte e um. Ordem do Dia: A- Conferência 21 

Municipal de Saúde. Com a palavra a presidente Maria Cecília explanou para os conselheiros que foi 22 

realizado no dia dois de julho de dois mil e vinte um uma reunião da mesa diretora e comissão executiva 23 

onde foi aprovado o regimento da 9º Conferência Municipal de Saúde, aproveitou e fez a leitura da ata da 24 

reunião. Informou que a conferência será dia vinte de agosto, solicitou a participação dos conselheiros, 25 

dando continuidade elaborando a comissão da conferência que foi composta pelos conselheiros: Maria 26 

Cecília Moreira Torres, Dilene Martins, Beatriz Bonini e Adilson Lopes. B- COVID/Hospital 27 

Campanha/Pronto Socorro: Com a palavra a presidente Maria Cecília, informou que solicitou essa 28 

pauta para explanação com relação aos casos de COVID que vem sendo reduzidos e sobre o futuro do 29 

hospital campanha. Deixou que suas dúvidas foram sanadas nos Informes do Gestor. Abriu para dúvidas e 30 

colocações dos conselheiros. Solicitou permissão ao pleno, pois p Sr. Adilson Lopes pediu a palavra. 31 

Com a palavra S. Adilson Lopes aproveitou para agradecer a equipe de funcionários do Hospital de 32 

Campanha, alegando que ficou internado com COVID e que a equipe é de extrema eficácia, agradeceu 33 

também a secretaria de saúde pelo trabalho desempenhado no combate ao coronavírus. Com a palavra a 34 

presidente Maria Cecília abriu para questionamentos dos conselheiros, não havendo deu continuidade 35 

colocando em votação a ata da reunião ordinária trecentésima septuagésima segunda, questionou se havia 36 

alguma ressalva e não havendo considerou a ata aprovada. Não havendo nada mais a tratar a presidente 37 

Maria Cecília encerrou a reunião ás dez horas e sete minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada 38 

por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros.  39 
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Conselheiros Participantes: 43 

 44 

André Monteiro, Adeilton Antônio, Bianca Andrade, Beatriz Bonini, Fernanda Muriano, Dilene 45 

Martin, Marcia Cecília, Maristela Macedo, Jonathan Dias, Leila Cristina, Lucila Del Mônaco, Sidney 46 

Higino, Sheyla Ruas.  47 
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