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Ás nove horas e dezessete minutos, do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte dois, reuniram- se 1 

através de videoconferência, os membros deste conselho com a presença de dezesseis membros, sendo 2 

doze titulares e quatro suplentes.  Com a palavra a presidente Maria Cecília desejou bom dia á todos, e 3 

deu início a reunião ordinária, fez a leitura do e-mail recebido da vigilância epidemiológica, controle de 4 

vetores, para a criação do comitê municipal de dengue, solicitando a participação de um membro do 5 

conselho. Aproveitou e fez a leitura do e-mail do conselho estadual de saúde sobre um comunicado 6 

referente à terceira conferência estadual de saúde mental. Deixou que recebesse o relatório anual de 7 

gestão por e-mail, porém não veio com prazo para apreciação dos conselheiros para inserir como pauta 8 

nessa reunião ordinária, portanto será deliberado na reunião do próximo mês. Informou que tem uma 9 

munícipe solicitando o link da gravação da 9º Conferência Municipal de Saúde e nos foi orientado pela 10 

secretaria de saúde que seja feita a requisição no protocolo da prefeitura municipal. Expôs sobre a 11 

licitação do chamamento público de urgência do Pronto Socorro, ocorreu ontem e informou que não teve 12 

um veredicto final, pois passará pelo jurídico. Informes do Gestor: Com a palavra a secretária Maristela 13 

Macedo desejou bom dia a todos e deixou que de informe importante ontem foi a concorrência pública de 14 

quem administrará o Pronto Socorro Municipal em substituição ao Hospital e Maternidade Frei Galvão, a 15 

ata está publicada com preço, mas ainda segunda feira terá uma última reunião da comissão, pois foram 16 

colocados alguns apontamentos que precisam ser acolhidos ou rejeitados, terminado isso passa para a 17 

consultoria jurídica, publicado, assinado o convênio com quem quer que seja o ganhador, começamos o 18 

processo de transição. Em seguida sairá à publicação que ainda vamos discutir terminar, encaminhar ao 19 

COMUS e a consultoria jurídica que é a publicação do novo edital para a UPA nível III, para que 20 

possamos fazer essa transição do Pronto Socorro para a UPA. Vacinação continua como antes, números 21 

de casos de COVID estão caindo, vamos esperar esse carnaval mais quinze dias para ver como será a 22 

repercussão, se nada acontecer começamos uma pequena desmobilização do Hospital Campanha, nunca 23 

deixando o município sem leito, mas uma pequena desmobilização para que possamos começar a montar 24 

a UPA, temos mobiliário para terminar, equipamento para ligar, temos toda uma preparação. Estamos 25 

orçando com relação à umidade que tem dentro do prédio, chamamos um especialista, estamos fazendo 26 

orçamento para encaminhar para a CODESG, como proposta de solução. Com a palavra o conselheiro Dr. 27 

Marcus Vinícius desejou bom dia a todos, deixou uma dúvida se existe uma cláusula nessa nova 28 

contratação com relação ao atraso dos pagamentos dos profissionais, baseado na seguinte situação de que 29 

tem profissionais que estão reclamando do atraso do pagamento e foi colocada no Hospital Escola em 30 

Taubaté essa cláusula em relação à contratação da nova OS, a prefeitura repassa, mas a OS não repassa, 31 

se isso teria alguma multa, advertência para a proteção dos profissionais que foram contratados. Com a 32 

palavra a secretária Maristela Macedo informou que para a Organização Social, o pagamento é feito 33 

mediante a prestação de contas, isso é a lei federal que norteia a ação da O.S, como provavelmente o 34 

vencedor é uma O.S., agora faremos um depósito prévio para toda a despesa que foi apresentada em 35 

planilha que julga se necessária para iniciar a sua atividade. Presta- se conta no fim do mês, então 36 

fazemos o pagamento do restante que faltou, mediante a prestação de contas, mas isto vai ser uma 37 

cláusula como tudo o que foi dificuldade até aqui. Tudo vai ser clausulado, embora já esteja no plano de 38 

trabalho que as Organizações Sociais apresentaram. Com a palavra o conselheiro Marcus Vinicius 39 

questionou com relação à maternidade e a pediatria como ficará depois da transição para a UPA III. Com 40 

a palavra a secretária Maristela Macedo explanou que falaria de um futuro próximo e de um futuro em 41 

médio prazo, até porque está em todas as mídias sociais um abaixo assinado que o deputado Marco 42 
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Bertaiolli colocou com relação à maternidade pública de Guaratinguetá. Essa questão de maternidade é 43 

um sonho de início de governo da primeira dama Andréa Évora, todos sabem que ela é adepta ao parto 44 

normal e humanizado, e isso é algo que ela vem perseguindo a longo tempo, várias tratativas, o Hospital 45 

Frei Galvão efetivamente enviou a documentação para a rede cegonha que não evoluiu, mas não houve 46 

nenhuma postura de mudança do que chamamos para um parto humanizado. Houve uma conversa entre o 47 

prefeito Marcus Soliva e o deputado Marco Bertaiolli, onde o mesmo apoiou financeiramente essa causa, 48 

é esse o abaixo assinado que existe nas mídias sociais, foi publicado, o deputado disponibilizou dois 49 

milhões de reais para o início das obras e como é uma meta de governo do prefeito Marcus Soliva, isso 50 

vai se viabilizar em dado momento. A princípio continuamos com a proposta que aqui colocamos, o 51 

Hospital e Maternidade Frei Galvão continua com a maternidade, em que pese que nesse momento 52 

estamos fazendo um deposito consignado em função da dificuldade documental, espero que resolva esse 53 

problema o mais breve possível, continuamos com a proposta de manter o materno infantil no Hospital e 54 

Maternidade Frei Galvão até que viabilize esta maternidade municipal. O compromisso do deputado é 55 

uma verba de quatro milhões de reais para a edificação e o compromisso do prefeito é fazer a 56 

complementação do restante para as questões de equipamentos. São planos para o futuro, pois nessa 57 

condução que o Hospital Maternidade Frei Galvão vem dando junto com frei Francisco e frei Hans a 58 

proposta é de um convênio com o estado, sabemos que uma maternidade sobre gestão estadual é um tanto 59 

quanto delicado esse assunto, na verdade um dado momento essa proposta ficou abortada, pactuamos com 60 

o Hospital e Maternidade Frei Galvão que ficaria com o materno infantil e agora vem essa outra proposta 61 

que faça um convênio direto com o estado, então essa proposta renasce por conta desta condição técnica.  62 

Do ponto de vista técnico isto é bastante complicado, se hoje seis leitos de UTI são insuficientes para 63 

Guaratinguetá e Cunha, qual será o cenário quando abranger os dezessete municípios, esta é a 64 

preocupação técnica e um apontamento que eu coloquei para o prefeito Marcus Soliva. Está aberto para 65 

que qualquer conselheiro discuta sobre isso, tenho meus argumentos técnicos e me coloco a disposição 66 

para tirar qualquer dúvida sobre esse meu parecer técnico. Com esta condição do Hospital e Maternidade 67 

Frei Galvão e esta negociação junto ao governo do estado de São Paulo, eu não tenho propriedade 68 

nenhuma para esclarecer nada, por não saber o que está acontecendo. Fica mais confortável, tecnicamente 69 

melhor para o município por ser uma equipe única, do ponto de vista econômico, isto é mais viável, pois 70 

todos sabem e ninguém desqualifica a colocação do Hospital Maternidade Frei Galvão de que 71 

maternidade é algo complicado do ponto de vista da sustentabilidade, ainda mais quando o ministério 72 

parou todo o processo e acabou não qualificando a maternidade do Hospital Frei Galvão, portanto 73 

entendemos o processo do hospital e a dificuldade. Compreendemos também essa busca de tentar esse 74 

processo de estadualização, embora não declarei isso a ninguém e nem as mídias, mas estou no Conselho 75 

Municipal de Saúde e eu não posso me furtar de falar que eu não concordo, o prefeito sabe da minha 76 

posição, porém não seremos nós a impedir o que eles colocam como plano para salvar o Hospital e 77 

Maternidade Frei Galvão. Não há nenhuma resistência de ambas as partes, minha opinião é absolutamente 78 

técnica e não impedirá de forma alguma a evolução das negociações. Isto é um Conselho Municipal, vou 79 

colocar minha postura quando isso se concretizar, mas havia se de ter um plano B em especial para esta 80 

dificuldade chamada maternidade e pediatria. Com a palavra a presidente Maria Cecília comunicou os 81 

conselheiros presentes e pediu para registrar em ATA que durante a reunião recebemos uma ligação do 82 

munícipe Moura Brasil solicitando sua participação nesta reunião com direito a voz, porém para a 83 

participação dos munícipes na reunião do COMUS online é necessário à solicitação do link através de e-84 
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mail e que seja solicitado com antecedência. Não poderia interromper a reunião para enviar o link para o 85 

munícipe e quero deixar registrado que segundo o regimento interno do COMUS, munícipe não tem 86 

direito voz durante a plenária. Abriu para questionamentos dos conselheiros, não havendo solicitou 87 

informações sobre a quarta dose da vacina contra COVID. Com a palavra a secretária Maristela Macedo 88 

informou que não há nenhum posicionamento técnico ainda sobre a quarta dose, a não ser para os 89 

pacientes imunossuprimidos graves. Na homogeneização do estado inteiro há uma baixa cobertura da 90 

terceira dose e não há ainda uma previsão de quarta dose. Ordem do Dia: A- Deliberação do Relatório 91 

de Gestão 3º Quadrimestre: Com a palavra a presidente Maria Cecília questionou os conselheiros se 92 

haviam recebido para análise e apreciação o relatório de gestão do terceiro quadrimestre de dois mil e 93 

vinte e um e se alguém teria alguma dúvida ou questão para abordar. Não havendo colocou em votação e 94 

foi aprovado por unanimidade. B- Deliberação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2022: 95 

Com a palavra a conselheira Beatriz Bonini desejou bom dia a todos e colocou que foi feito a análise da 96 

prestação de contas e fez a leitura do parecer sendo favorável. Informou aos conselheiros que caso 97 

queiram as prestações de contas permanecem na sede do COMUS disponível para apreciação. Com a 98 

palavra a presidente Maria Cecília colocou em votação a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 99 

dois mil e vinte e um e foi aprovada por unanimidade. Deu continuidade colocando que praticamente a 100 

situação do Pronto Socorro está resolvida, teremos a última reunião da comissão na próxima segunda 101 

feira, onde vão analisar as colocações das empresas, teremos que responder para todas e terá o parecer 102 

jurídico, então é uma situação que encaminha para ser resolvida. Com a palavra a secretária Maristela 103 

Macedo alegou que do ponto de vista técnico de uma licitação, a primeira impugnação que poderia 104 

acontecer e não aconteceu seria do edital, passaram se todos os prazos e ninguém impugnou o edital, 105 

portanto a primeira etapa a ser vencida. Todas as empresas trazem dois envelopes, um de documentos que 106 

estão exigidos dentro do edital de licitação, algumas empresas trouxeram caixas, pois são empresas que 107 

foram qualificadas no município há anos atrás, então o edital exigiam que elas trouxessem novamente 108 

toda a documentação para provar que o status que foi habilitado lá trás estavam tudo certo. Eram duas 109 

empresas que precisavam atualizar essas documentações. Abrimos o primeiro envelope que é de 110 

documento, é um processo que a comissão olha e cada empresa olha de cada empresa, uma analisando da 111 

outra faz seus apontamentos que estão na Ata publicada. Cumprimos a primeira etapa, previamente todos 112 

concordaram que fariam os apontamentos por escrito e é o que está publicado. Abrimos o segundo 113 

envelope que é a proposta financeira e o plano de trabalho, está disponível no link também a classificação 114 

por concorrente, agora precisa ser analisado se o plano de trabalho cumpriu o edital. Então o que está na 115 

Ata são os apontamentos que vão ser julgados e o plano de trabalho, feito isso, a comissão vai declarar 116 

um vencedor. Conclamado e justificado, isso passa para um parecer jurídico e então isto é publicado já 117 

com as devidas justificativas dos apontamentos e o contrato é assinado e temos uma mesa de negociação 118 

junto com o Hospital e Maternidade Frei Galvão para fazermos a transição.  Com a palavra o conselheiro 119 

Adilson Lopes desejou bom dia a todos e colocou pra o pleno a necessidade de uma reunião 120 

extraordinária para tratar sobre a maternidade, pois acredita que precisa ser muito bem discutido, se 121 

realmente é viável, principalmente após a colocação técnica da secretária Maristela Macedo. Com a 122 

palavra a presidente colocou para o pleno a proposta do conselheiro Adilson Lopes e o pleno aprovou. 123 

Colocou que irá esperar a secretária executiva do COMUS retornar das férias para agendar a reunião 124 

extraordinária. Aproveitou para colocar em votação as Atas das reuniões ordinárias trecentésima 125 

septuagésima sexta, trecentésima septuagésima sétima, trecentésima septuagésima oitava, trecentésima 126 
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septuagésima nona que foi aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar a presidente Maria 127 

Cecília encerrou a reunião ás dez horas e trinta e quatro minutos, lavrando-se á presente ata que vai 128 

assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros.  129 

 130 

 131 

 132 

 133 

Deliberação: 134 
 135 

 136 

A- Deliberação do Relatório de Gestão 3º Quadrimestre  137 

B- Deliberação da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2022 138 
 139 

 140 

Conselheiros Participantes: 141 

Dilene Martins, André Monteiro, Jhonatan Dias Silva, Maristela Macedo,  Fernanda Muriano,  142 

Sheyla Ruas, Leila Silva, Maria Elizabeth Martins, Beatriz Bonini, Adilson Lopes, Paulo 143 

Jefferson, Zélio Ramos, Hércules do Carmo, Zenildo Alexandre, Marcus Vinícius e Maria 144 

Cecília Moreira Torres. 145 
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