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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 



10

ANO 61 Guaratinguetá, 09 de maio de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.210

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 COMUS

 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 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

4 
 

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 

 146 
 147 
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Ás nove horas e vinte e quatro minutos, do dia trinta e um de março de dois mil e vinte dois, reuniram- se 1 
através de videoconferência, os membros deste conselho com a presença de quatorze membros, sendo seis 2 
titulares e oito suplentes.  Com a palavra a presidente Maria Cecília desejou bom dia á todos, e deu início 3 
a reunião ordinária, informando que recebeu por e-mail uma portaria de instauração da promotoria de 4 
justiça de Pindamonhangaba com o objetivo de aprimoramento de saúde mental e fez a leitura para a 5 
ciência dos conselheiros. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano relatou que as conferências de 6 
Saúde Mental de outros munícipios já estão ocorrendo e a macrorregional será no dia vinte de maio, então 7 
temos urgência de fazer nossa conferência, eleger os delegados e apresentar pelo menos duas diretrizes de 8 
cada eixo temático, portanto precisamos de uma reunião do conselho com a secretaria de saúde que 9 
também é responsável. Com a palavra a presidente Maria Cecília alegou a necessidade de agendar uma 10 
reunião para a realização da Conferência Municipal de Saúde Mental. Aproveitou para comunicar sobre a 11 
reunião de monitoramento dos convênios com os prestadores Santa Casa e Hospital Frei Galvão que 12 
ocorrerá no dia cinco de abril com a Santa Casa e no dia doze de abril com o Hospital Frei Galvão, ambas 13 
na sede da secretaria de saúde. Colocou aos conselheiros presentes que o COMUS recebeu via e-mail à 14 
solicitação de um munícipe para incluir em pauta na reunião ordinária o tema prevenção da gravidez 15 
precoce, porém segundo o regimento interno do COMUS, somente com autorização do plenário, poderá 16 
haver manifestação de munícipes. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes disse que á respeito a essa 17 
solicitação do munícipe, que realmente não poderá dar sugestões de pauta, a não ser que seja solicitado 18 
através de um conselheiro, portanto deixo aqui a solicitação desse tema para pauta da próxima reunião. 19 
Informes do Gestor: Com a palavra a subsecretária e conselheira Bianca Muller desejou bom dia a todos 20 
e informou sobre o dia D da dengue, no dia nove de abril, terá um movimento no centro da cidade, na 21 
praça, uma campanha de combate a dengue e estamos trabalhando também com esse movimento nos 22 
bairros. Com a palavra o conselheiro Sidney Higino desejou bom dia a todos e questionou sobre as obras 23 
da unidade de saúde Oswaldo Cruz, tem prazo para entregar, como está o andamento da obra. Com a 24 
palavra a conselheira Bianca Muller explanou que a obra estava pronta, porém não estava incluso e foi 25 
verificado que a parte elétrica estava comprometida e tivemos que fazer uma nova licitação para esse 26 
reparo, por isso está demorando mais do que o prazo estimado.  Aproveitou para informar os conselheiros 27 
sobre o fechamento do Hospital de Campanha, estamos encerrando as atividades no dia quinze de abril, 28 
devido à baixa procura e as taxas baixas de casos de COVID. E vamos dar início à montagem da UPA 29 
nível III, os funcionários alocamos para as unidades quem conseguimos e quem não cabia na grade 30 
tivemos que dispensar. Com a palavra a presidente Maria Cecília questionou sobre o edital da UPA. Com 31 
a palavra a conselheira Bianca Muller explanou que ainda está sendo elaborado, que foram feito 32 
modificações, quando solicitei a avaliação do jurídico eles acharam complicada a parte do 33 
monitoramento, na parte de seleção, portanto comecei a pesquisar e estou avaliando o que melhor  encaixa 34 
para nós e logo o COMUS irá receber, pretendemos publicar o mais rápido possível. Com a palavra o 35 
conselheiro Adilson Lopes questionou sobre a denúncia feita pelo vereador Fabrício da Aeronáutica a 36 
respeito da infiltração de algumas salas do prédio da futura UPA. Com a palavra a Bianca Muller   37 
explicou que existe um comprometimento de fundação, pois realmente tem infiltração até na parte de 38 
cima, foi feito a análise, contratamos um especialista em infiltração para ver se cessava, mais brota do 39 
chão a infiltração. Como o prédio foi uma reforma adaptada o prefeito chamou uma empresa de fora para 40 
tentar mais uma vez conter essa infiltração. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes questionou sobre 41 
o laboratório de a Santa Casa estar funcionando dentro do prédio do Hospital de Campanha. Com a 42 
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palavra a conselheira Bianca Muller explicou que emprestou o espaço para a Santa Casa para o 43 
ambulatório SUS, pois está reformando o espaço do ambulatório SUS que fica dentro da Santa Casa por 44 
um período de dois meses. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano perguntou sobre a Conferência 45 
de Saúde Mental. Com a palavra a conselheira Bianca Muller sugestionou par agendar uma reunião para 46 
dar andamento às diretrizes e ficou agendada para o dia sete de abril na secretaria de saúde. Com a 47 
palavra a presidente Maria Cecília questionou sobre a terceirização do Pronto Socorro Municipal. Com a 48 
palavra a conselheira Bianca Muller informou que o certame foi cancelado, pois uma empresa levantou a 49 
questão da lei municipal inconstitucional e o jurídico foi analisar, sendo esse o motivo do cancelamento, 50 
não havendo por enquanto a terceirização do pronto socorro. Semana que vem teremos uma reunião com 51 
o prefeito onde iremos decidir o que será feito. Temos uma liminar onde o juiz ordena que seja feito o 52 
pagamento para o Hospital e Maternidade Frei Galvão, baseado nessa liminar continuaremos a pagar, 53 
mesmo sem prestação de contas. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes deixou sua insatisfação, 54 
como o jurídico conseguiu fazer todo o certame e agora uma das empresas foram verificar que a lei é 55 
inconstitucional, como aceitam uma situação dessas. A população passando por sufoco no atendimento e 56 
o jurídico deixa passar coisas batidas, é inadmissível. Onde está o jurídico da prefeitura que não verificou 57 
isso, precisamos cobrar. Deixou também a precaução com relação ao pagamento feito ao Hospital e 58 
Maternidade Frei Galvão sem a prestação de contas, que futuramente poderá haver problemas com o 59 
tribunal de contas. Com a palavra a Bianca Muller respondeu que o tribunal de contas não pode ir contra a 60 
determinação do juiz, existe uma liminar ordenando a realização do pagamento. Com a palavra o 61 
conselheiro Alexandre Rocha colocou que como foi dito, foi decidido em reunião com o ministério 62 
público o acordo, foi homologado pelo juiz, o juiz agora manda pagar, então não vejo se falta alguma 63 
informação para o poder judiciário, pois o promotor é da mesma vara que o juiz, então costuma trabalhar 64 
em sintonia. Com relação à prestação de contas segue o Hospital Frei Galvão fazendo a prestação dentro 65 
daquele combinado que já era estabelecido o contrato anterior quadrimestral, acredito que o poder 66 
judiciário está ciente disso, pois foi apresentado no processo estando em ordem judicial para pagamento. 67 
Deixou que a prestação de contas continuará sendo feita, porém não será feita mensalmente. Com a 68 
palavra a presidente Maria Cecília deu continuidade à reunião aproveitando o quórum para colocar em 69 
votação a Ata da trecentésima octogésima reunião ordinário deste conselho e foi aprovada por 70 
unanimidade. Ordem do Dia: A-Deliberação do Relatório Anual de Gestão 2021: Com a palavra a 71 
conselheira Bianca Muller colocou que foi enviado com antecedência para análise e apreciação dos 72 
conselheiros o relatório anual de gestão referente ao ano de dois mil e vinte e um, e se colocou a 73 
disposição para dúvidas e colocações dos conselheiros. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes 74 
deixou sua insatisfação, pois encontrou dificuldades na leitura do relatório e deixou que fica difícil 75 
deliberar sem alguma apresentação e alegou que nessas condições vai se abster de votar. Com a palavra a 76 
presidente Maria Cecília abriu para mais apontamentos dos conselheiros, não havendo colocou em 77 
votação a deliberação do Relatório Anual de Gestão 2021, que foi aprovado com dez votos a favor e três 78 
abstenções. B- UPA nível III/Terceirização do Pronto Socorro: Com a palavra a presidente Maria 79 
Cecília colocou que esse tema foi citado e esclarecido pela subsecretária nos informes do gestor e abriu 80 
para mais colocações e dúvidas dos conselheiros, não havendo deu continuidade a reunião. C- 81 
Maternidade: Com a palavra a presidente Maria Cecília colocou que como todos sabem houve algumas 82 
falas no rádio e na imprensa sobre a verba destinada para estadualização da maternidade e abriu para 83 
colocações. Com a palavra a conselheira Bianca Muller explicou que existe um estudo, a intenção do 84 
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prefeito é construir a maternidade, seja ela municipal, ou o estudo que está sendo feito no prédio de trás 85 
da UPA e existe também a intenção da Santa Casa em construir a maternidade em seu prédio. Então 86 
estamos nos reunindo com a Santa Casa e fazendo estudos financeiros, de viabilidade para ver o que seria 87 
melhor para o município. Iremos fazer muitos estudos ainda, reuniões, não é simples e fácil de fazer, 88 
precisa ser muito bem elaborada, pensada, consolidada e bem feita para que dê certo. Existe uma fala da 89 
Santa Casa, existe uma verba de quatro milhões que um deputado está direcionando para o município e 90 
nós estamos estudando o melhor caminho a ser feito. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes colocou 91 
que foi solicitado esse tema maternidade, pois na reunião anterior a secretária Maristela Macedo disse que 92 
tecnicamente ela não concordava com essa estadualização da maternidade e ela ficou de explicar para nós 93 
tecnicamente como deveria ficar e deveria ser. O deputado Bertaiolli está forçando a barra para passar 94 
esse dinheiro para Guaratinguetá, logicamente é muito bom ter uma maternidade no município, mas para 95 
sair uma emenda é necessário ter um projeto e se estão estudando ainda, não existe projeto, como o 96 
deputado vai conseguir esse dinheiro se não tem o projeto. Com a palavra a conselheira Bianca Muller 97 
esclareceu que existem os dois projetos, da Santa Casa e da UPA, logicamente que está sendo visto e 98 
aperfeiçoado. Sugeriu para que esse tema fosse colocado novamente em pauta para que a secretária 99 
Maristela Macedo esclareça sobre seus pensamentos de que não seria viável tecnicamente a 100 
estadualização da maternidade. Com a palavra a presidente Maria Cecília acrescentou que é necessária 101 
muita cautela e muito estudo para esse projeto, pois envolve várias questões, é um globo de coisas que 102 
realmente precisa ser muito pensado. Deixou um questionamento de como a população encara o gestor 103 
com relação ao fechamento do hospital de campanha. Com a palavra a conselheira Bianca Muller 104 
explicou que está fechando o hospital de campanha, mas que não está deixando de assistir aos pacientes, 105 
temos porta de entrada do pronto socorro e as unidades de saúde e não estamos mais vivendo um 106 
momento caótico, vamos mais que de pressa dar continuidade na inauguração da UPA.  Com a palavra a 107 
presidente Maria Cecília abriu para colocações dos conselheiros, não havendo deu continuidade 108 
informando que no mês de maio haverá eleições do COMUS, que iremos publicar o edital e 109 
aguardaremos as chapas inscritas. Aproveitou e expôs aos conselheiros sobre a volta das reuniões 110 
presenciais, porém deixo aqui minha insatisfação com a não participação dos conselheiros, é papel dos 111 
conselheiros participarem da reunião, sempre temos o calendário anual para que possam se programar ou 112 
acionar o suplente. E devido a não participação dos conselheiros deixamos de executar nosso papel e não 113 
conseguimos deliberar as pautas solicitadas. Portanto eu preciso do comprometimento dos conselheiros, 114 
se não eu vou manter a reunião online. Com a palavra o conselheiro fez uma proposta de colocar para os 115 
segmentos solicitando a participação caso o titular não consiga comparecer, precisamos solucionar essa 116 
situação. Com a palavra o conselheiro Sidney Higino questionou sobre a posição do prazo das obras da 117 
unidade de saúde Oswaldo Cruz. Com a palavra a conselheira Bianca Muller deixou que não foi 118 
encontrado no sistema, pois está no planejamento, mas que assim que tiver ela colocaria no grupo do 119 
COMUS no WhatsApp. Com a palavra o conselheiro Adeíldo dos Santos colocou sobre o conselho ter um 120 
orçamento próprio para não ficar engessada a secretaria de saúde, pois tudo que precisa tem que vir de lá. 121 
Com a palavra a conselheira Maria Elizabeth alegou que existe uma lei municipal, porém o conselho 122 
nunca conseguiu receber. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes alegou que está na lei a dotação 123 
orçamentária do conselho, quando for à câmara municipal discutir a lei das diretrizes orçamentárias temos 124 
que estar presente para que seja colocado na lei um orçamento para o conselho. Com a palavra o 125 
conselheiro Adeíldo Santos colocou a necessidade desse orçamento, pois até motorista e carro temos que 126 
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estar solicitando para a secretaria caso um conselheiro precise fazer uma visita. Com a palavra o 127 
conselheiro Adilson Lopes afirmou que no passado o conselho ganhou um carro do deputado Marcelo 128 
Ortiz, foi feito a emenda para comprar o carro, mas teve problemas de que o conselho não poderia estar 129 
recebendo o carro, foi conversado de passar para a secretaria de saúde, onde eles compraram uma Kombi 130 
para o PSF e a secretaria passaria um carro para o conselho, na época mandaram carro velho e depois 131 
acabaram tomando o carro do COMUS alegando que ficava parado e não se usava o carro. Temos que 132 
discutir isso, mas precisamos dos conselheiros. Com a palavra o conselheiro Adeilton dos Santos colocou 133 
que fica complicado ser um conselho fiscalizador e deliberativo sendo bancado por quem temos que 134 
fiscalizar e deliberar torna-se incoerente. Com a palavra a presidente Maria Cecilia sugestionou de 135 
agendar uma reunião com a mesa diretora para discutirmos esse assunto da dotação orçamentária. Não 136 
havendo nada mais a tratar a presidente Maria Cecília encerrou a reunião ás dez horas e cinquenta e 137 
quatro minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que 138 
secretariei e pelos demais membros.  139 

 140 
 141 
 142 
 143 
Deliberação: 144 
A-Deliberação do Relatório Anual de Gestão 2021: 145 
 146 
 147 
 148 
 149 
Conselheiros Participantes: 150 
Dilene Martins, André Monteiro, Alexandre Rocha, Bianca Muller, Sidney Higino, Fernanda 151 
Muriano, Sheyla Ruas, Leila Silva, Maria Elizabeth Martins, Adilson Lopes, Adeilton dos 152 
Santos, Zélio Ramos, Hércules do Carmo  e Maria Cecília Moreira Torres. 153 

 154 
 155 
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382º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE GUARATINGUETA 

 
ATA 1º PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE GUARATINGUETA PARA 

A 5ª CONFERÊNCIA  NACIONAL DE  SAÚDE MENTAL 
 

 Tema central: “A Política de Saúde Mental como direito: pela defesa do cuidado em 

liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS” 

Eixo principal: “Fortalecer e garantir Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de saúde mental 

em liberdade e o respeito aos direitos humanos” 

 
 

DATA: 28/04/2022 LISTAS DE PRESENÇA 
ANEXAS. 
 

HORÁRIO: das 09h00min às 12h: 00min 
LOCAL: Auditório do Grupo da Fraternidade Irmão Altino 

 
 As nove e trinta minutos do dia 28 de abril de dois mil e vinte e dois, iniciou-se os trabalhos na 

5ª Plenária Municipal de Saúde Mental de Guaratinguetá, no Auditório do Grupo da 

Fraternidade Irmão Altino, sito a Rua Álvares Cabral, 381 – Campo do Galvão. A presidente 

do Conselho Municipal de Saúde de Guaratinguetá Maria Cecília Moreira Torres fez a 

abertura agradecendo os participantes e em especial as autoridades presentes e deu início a 

1º Plenária Municipal de Saúde Mental, cujo tema é “A Política de Saúde Mental como 
direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços 
da atenção psicossocial no SUS”, deixou a importância dessa plenária para a conquista de 

melhorias para a saúde mental principalmente pós-pandemia. Com a palavra a secretária de 

Saúde Maristela Macedo desejou bom dia a todos e alegando ser um prazer estar presente 

com um tema tão importante, deixou as dificuldades dos efeitos pós-pandêmico e que não 

podíamos deixar de fazer essa plenária e mandar nossa contribuição para o estado de São 

Paulo. Alegou ser uma questão de reconhecimento por tudo que tem sido feito, apontou as 

dificuldades e não deixa de acreditar que irá vencer com certeza, desde o ponto de vista 

financeiro até o ponto de vista de expansão. Informou que irá procurar um lugar adequado 

para abrirmos o CAPS EAD. A presidente do Conselho Municipal de Saúde Maria Cecília, 

passou a palavra para Carolina Areco que fará a leitura e apresentação das propostas com os 

referentes eixos: Eixo I – Cuidado em liberdade como garantia de direito a cidadania.  Eixo II 
– Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de saúde mental. Eixo III 
– Política de Saúde Mental e os Princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade 

e Eixo IV- Impactos na Saúde Mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial, 
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durante e pós-pandemia.  Dando seguimento deu-se início a Plenária Final onde os Relatores 

apresentaram as propostas de cada Eixo, sendo discutidas, formatadas e aprovadas 

conforme segue: EIXO TEMÁTICO I – CUIDADO EM LIBERDADE COMO GARANTIA DE 

DIREITO A CIDADANIA Proposta 1: Garantir o acesso de pessoas que fazem uso prejudicial 

de álcool e outras drogas, à serviços especializados, como CAPS AD, na perspectiva do 

Programa de Redução de Danos. Proposta 2: Garantir o acesso aos programas previstos na 

RAPS com vistas à inclusão dos usuários dos serviços de saúde mental (adulto e infanto-

juvenil) em projetos de geração de trabalho e renda, viabilizando vagas para qualificação 

profissional e inserção no mercado de trabalho e gratuidade ao transporte público para 

usuários e acompanhantes; EIXO TEMÁTICO II – GESTÃO, FINANCIAMENTO, FORMAÇÃO 

E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GARANTIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL .Proposta 
1: Garantir o acesso aos serviços de urgência e emergência, implantar e implementar leitos 

psiquiátricos nos hospitais gerais ou a disponibilidade de vagas em municípios de referência. 

Proposta 2: Ofertar formação técnica permanente quanto ao trabalho em rede e as 

possibilidades da RAPS no trabalho intersetorial, através da garantia de aplicação dos 

recursos, bem como reajuste de valores previstos para a manutenção e ampliação do 

conjunto de ações de saúde mental e da rede de serviços substitutivos (residências 

terapêuticas, centro de convivência entre outros); EIXO TEMÁTICO III – POLÍTICA DE 

SAÚDE METAL E OS PRINCÍPIOS DO SUS: UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E 

EQUIDADE. Proposta 1: Ofertar e garantir o acesso a atendimento especializado com 

médico psiquiátrico para avaliação e condução dos casos no âmbito dos serviços de urgência 

e emergência, enquanto aguardam regulação dos casos via CROSS; Proposta 2: Organizar a 

Rede de Atenção à Saúde, para a identificação precoce e acompanhamento das pessoas com 

Transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares, através da capacitação das equipes 

da Atenção Básica e implantação de serviço especializado; EIXO TEMÁTICO IV – IMPACTOS 

NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO E OS DESAFIOS PARA O CUIDADO 

PSCICOSSOCIAL DURANTE E PÓS PANDEMIA Proposta 1: Propor, discutir e garantir 

política pública normatizada e institucionalizada que defina a equipe de saúde mental 

especializada na Atenção Básica prevista na RAPS, dimensionando por território, garantindo a 

integralidade e intersetorialidade com as demais políticas públicas. Proposta 2: Fortalecer o 

trabalho intersetorial entre RAPS e demais áreas, considerando o impacto biopsicossocial da 

pandemia à agravos (suicídio, insegurança alimentar, fome, pobreza, confinamento, entre 

outros) através de campanhas e ações de prevenção, capacitações para identificação, 

vigilância, monitoramento e notificação, garantindo o acesso e o cuidado qualificado; Nada 

mais havendo a acrescentar, a presidente Maria Cecília, agradeceu a presença de todos, e 
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encerrou às dez horas e quarenta e sete minutos os trabalhos da 1º Plenária Municipal de 

Saúde Mental de Guaratinguetá, lavrando-se a presente Ata que vai assinada por mim Maira 

Regiane de Almeida que secretariei. A lista de presença está em anexo nesta ata e constam 

participantes.  
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 Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá 
  CNPJ. 46.682.761/0001-71           

 

 
AVENIDA PROF. JOÃO RODRIGUES DE ALCKMIN, 670  –   CEP 12517-475 – GUARATINGUETÁ  –  SP  

Tel: (012) 3123-2510 e-mail: licitacao@codesg.net.br 
 
 

 

AVISO DE REEDIÇÃO DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO nº 026/2022    PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 REEDIÇÃO 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de acessórios esportivos para 
cumprimento de cronograma de execução de reformas das quadras de 3 escolas: EMEF. Prof 
Ramão Gomes Portão e EMEIEF Prof. Francisca Almeida Caloi da dispensa nº 024/2021 e 
EMEF Prof. Elvira Maria Giannico, dispensa nº 026/2021 com a Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Guaratinguetá 
Data da sessão: 16/05/2022 às 09 horas.  
Edital disponível em: https://www.codesg.net.br/licitacoes.php 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

 
O Diretor Presidente da CODESG, no uso das atribuições legais, RATIFICA a Dispensa de 
Licitação nº 009/2022, Processo nº 2022/030024, para a Contratação da empresa SECULUM 
MONITORAMENTO DE ALARME LTDA, para a Prestação de serviços de monitoramento de 
sistema de alarme, no valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).  
Data: 12 de março de 2022.  
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO nº 013/2022  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento de sistema 
de alarme 
EMPRESA: SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA  
VALOR: R$ 14.400,00 
DATA: 12 de março de 2022. 
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