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Ás nove horas e cinquenta minutos, do dia trinta  de janeiro de dois mil e vinte, reuniram- se no “Grupo 1 

da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do Galvão, - os membros deste 2 

Conselho com a presença de treze membros, sendo oito titulares e cinco suplentes. Com a palavra o Dr 3 

Marcus Vinicius desejou bom dia á todos e agradeceu a presença de todos ressaltando que haveria 4 

bastante trabalho para todos nesta reunião, pronunciou que a Dra. Lucila Del Mônaco não pode 5 

comparecer a reunião justificando sua ausência, dando continuidade a reunião explanou que hoje a fala 6 

seria mais de despedida desta gestão, pois na semana seguinte já aconteceria à eleição do COMUS, 7 

deixou aos conselheiros que montem suas chapas e inscrevam-se com a secretária executiva Maira 8 

Almeida. Ressaltou que por dois anos e meio esta gestão regeu o conselho com vários desafios, 9 

caminhadas e obstáculos que foram ultrapassados, agradeceu a todos os conselheiros pelo apoio durante 10 

sua gestão, prosseguiu com a votação para a aprovação das Atas pendentes sendo a tricentésima 11 

quinquagésima quinta, tricentésima quinquagésima sexta e tricentésima quinquagésima sétima que foram 12 

enviadas aos conselheiros para leitura e apreciação, foi recebido um e-mail do conselheiro Clovis 13 

Bevilacqua com a seguinte solicitação; “Presidente, Boa Tarde! Peço o favor de, quando o atual 14 

presidente do COMUS perguntar se há algum reparo na ata nº 355, por favor, peça para acrescentar (linha 15 

226, o que está em negrito) depois do que o Adilson falou... estão todos publicados no site da Prefeitura. 16 

No entanto, segundo o Cons. Clovis, o regimento atual não consta, e ele pede uma cópia atualizada. 17 

Linha 174 e 175 – CATI... utilização de defensivos agrícolas e também o presidente da comissão de 18 

revisão de óbitos do Hospital e Maternidade Frei Galvão, se for aprovado... Importante destacar que 19 

suas correções, feitas em plenário, não estão sendo observadas, o que demonstra as atas que estão no site 20 

do Comus no portal da Prefeitura. Nunca o conselheiro pleiteia mudar ata já aprovada, e sim nesta 21 

oportunidade de correção, na aprovação definitiva” por  Clovis Bevilacqua.”, ressaltou para que fosse 22 

esclarecido que não se pode fazer alterações nas Atas aprovadas e sim uma ressalva na reunião posterior 23 

que houve uma mudança na Ata atual. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni evidenciou que não 24 

pode se retificar uma Ata e sim incluir um comentário na próxima. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius 25 

pronunciou que pelo o que o conselheiro Adilson Lopes está relatando que no site da Prefeitura não está 26 

sendo publicadas as Atas, isto será reavaliado, pois está sendo enviadas todas para o mesmo. Com a 27 

palavra a secretária da saúde Maristela Macedo referiu-se a questão de ser enviado e a comunicação não 28 

publicar, pois há muitas solicitações e podem ocorrer erros. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius abriu 29 

novamente para a votação das Atas tricentésima quinquagésima quinta, tricentésima quinquagésima sexta 30 

e tricentésima quinquagésima sétima, aprovada por unanimidade. Informes do Gestor: Com a palavra a 31 

secretária da saúde Maristela Macedo anunciou que a obra do Pronto Socorro está em andamento com 32 

previsão de entrega para o mês de Abril e inauguração, já dimensionando como será este novo Pronto 33 

Socorro, está sendo feito cotação, optaram por fazer três cotações com filantrópicas, e três cotações com 34 

O.S., uma vez que este município tem O.S. habilitado, dentre as cotações serão avaliadas quais sãos as 35 

mais acessíveis, e então escolher uma opção. Sobre os casos de dengue há no município uma média de 36 

cem casos de dengue, mas ainda com certo controle comparado à região. Esta sendo intensificado o “cata 37 

bagulho”, pastilha emergencial, estamos fazendo o que é possível, ressaltou que ainda não foi registrado 38 

nenhum caso de dengue grave no município embora as cidades vizinhas tenham atendido, ainda foram 39 

feitas duas internações previnitas, mas com o protocolo que não seria mais tão atual, porém já foi 40 

atualizado o novo protocolo, pronunciou que desta vez foi esperado uma associação da plaqueta baixa 41 

com a diminuição hematócrito, pois se o diagnóstico for feito somente pelas plaquetas, faltará leito de 42 
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internação para os munícipes. Porque é uma prevenção de uma grande epidemia no país como um todo, 43 

disse que no dia seguinte estaria discutindo uma possível abertura de uma unidade para realizar triagem 44 

de pacientes, a mesma está insistindo uma triagem diferenciada para o Pronto Socorro e não esta obtendo 45 

êxito, ressaltou que não está com tempo para ficar esperando organização de terceiros então começaram a 46 

se organizar por conta própria, tem planejado organizar abertura de três unidades estratégicas, não abriu e 47 

nem vai abrir por excesso de casos por esta dificuldade que o Pronto Socorro faça uma triagem mais ágil. 48 

Anunciou para que fosse observada no site da Prefeitura de Guaratinguetá uma publicação sobre a 49 

contratação de serviços ambulatoriais e hospitalares que são exatamente os serviços que estão a convênio 50 

que foi encaminhado á todos e isto foi uma das dificuldades de fechar este convênio neste ano, 51 

pronunciou que isto é uma recomendação do Ministério da Saúde que faz se necessário a abertura de um 52 

processo de dispensa de licitação onde o município prova “oque tem e oque não tem” e comprova a 53 

necessidade da complementariedade então é isto que está no site da prefeitura neste momento e cada 54 

convênio é acrescido uma clausula de que ao término deste processo administrativo se houver alguma 55 

mudança é feito uma alteração dos convênios, acredita que não terá nenhuma mudança, pois possuem um 56 

filantrópico e um hospital sem fins lucrativos, a mesma desconhece que a Santa Casa tenha interesse em 57 

algum serviço que é realizado pelo Hospital Frei Galvão então a oferta da Santa Casa vem exatamente dos 58 

serviços que ela já realiza porque não condenará em nada para o serviço do Hospital Frei Galvão. Fez 59 

uma explanação sobre o novo Corona vírus, a mesma esta sendo bastante questionada pela imprensa com 60 

relação a este vírus ressaltou que esteve em São Paulo conversou com a Dra. Lidiane, que é uma 61 

epidemiologista famosa, foi diretora da vigilância epidemiológica de Campinas e é a nossa referência no 62 

COSEMS hoje, explicou que é uma epidemia de vírus na China que já viveu outras, só que uma cadeia de 63 

transmissão um pouco menos poderosa do que as outras, mas prevalece ainda a transmissão de animal 64 

para “homem”, ainda existe uma transmissão de “homem para homem”, mas não tão poderosa como 65 

foram das ouras vezes, mas não pode-se dizer que não seja um alerta internacional e que nós não 66 

estejamos todos alertas uma vez que temos um fluxo muito grande de pessoas com a China até por conta 67 

destas exportações que são feitas de lá. Comentou sobre o caso da suspeita do vírus na cidade de São José 68 

dos Campos, sendo que um casal chegou da China e a primeira apresentação da sintomatologia tem de 69 

quatorze a quinze dias de período de encubação e provavelmente não é um caso positivo, pois foram 70 

sintomas de uma gripe que pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda e até virar óbito, porém a 71 

porcentagem para a evolução para síndrome respiratória aguda e óbito é de apenas dois por cento. E 72 

deixou que está situação do Corona Vírus, não pode deixar abafar a dengue, pois tem mais gente 73 

morrendo de Dengue no Brasil, do que Chinês morrendo de Cornona Vírus na China.  Com a palavra o 74 

conselheiro Saluar Magni pronunciou que tecnicamente existe uma preocupação e existe preocupação de 75 

imprensa, que para ser sincero, não há técnica, no dia anterior teria dado uma entrevista e ressaltou que 76 

faria muito melhor se fosse divulgado prevenção contra a febre amarela que tem um índice de quase 77 

cinquenta por cento, com a dengue e o sarampo que também estão presentes. Ressaltou que há vacina 78 

para a febre amarela e sarampo, mas a população não está procurando se vacinar e estão se preocupando 79 

mais com o vírus de outro país, ou seja, não é que podemos ficar despreocupados, mas a nossa 80 

preocupação atual é a dengue que graças à participação da secretaria da saúde como um todo não deixa os 81 

números de casos se agravarem. Com a palavra a secretária Maristela Macedo mencionou que só para 82 

deixar atualizado o Ministério da Saúde lançou uma nota que chegou o Malathion, mas que o ministério 83 

se pronunciou dizendo que o Malathion já não servia mais e iria trocar por outro inseticida, chegaram 84 
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para o Estado de São Paulo seiscentos litros de Malathion e foi distribuído para os municípios quinze 85 

litros do inseticida, pronunciaram que utilizará estes quinze litros de malation ou um pouco mais que seja 86 

distribuído e realizar intercostal que é o que tem maior resolutividade, lembrando que este novo veneno 87 

que chega ao mês de fevereiro, cabe uma adaptação da máquina que ficará por conta do município, o 88 

treinamento que é por conta da SUCEN. Para garantir que não há nenhuma omissão do município de 89 

Guaratinguetá, muito pelo contrário esta pastilha que o ministério irá adotar agora já é utilizada há três 90 

anos, ou seja, esta pastilha que esta contendo um pouco essa epidemia no município de Guaratinguetá. 91 

Com a palavra o Dr Marcus Vinícius questionou se algum conselheiro gostaria de questionar ou se havia 92 

alguma dúvida, não havendo, questionou se algum conselheiro havia alguma propositura a fazer, não 93 

havendo prosseguiu com a ordem do dia. Ordem do dia: A - Convênio Hospital Maternidade Frei 94 

Galvão, Pronto Socorro Municipal e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá; Com a palavra o 95 

Dr Marcus Vinicius pronunciou que foi enviado para os conselheiros todos os convênios em relação ao 96 

Hospital Frei Galvão, Pronto Socorro Municipal e a Santa Casa de Guaratinguetá, questionou se os 97 

conselheiros tinham uma dúvida em um ponto especifico, pois como foi pronunciado pela secretária 98 

Maristela que está mantendo o mesmo convênio do ano passado, e se posteriormente tiverem alguma 99 

dúvida que tragam ao conselho para avaliação. Questionou se os conselheiros queriam discutir algum 100 

ponto do convênio. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes pronunciou que não apreciou muito os 101 

convênios e ressaltou que há uma comissão de legislação do conselho para verificar os convênios e mais 102 

uma vez não foi passado pela comissão, o mesmo entende que por uma questão de tempo pode não 103 

ocorrer, mas que pelo menos fosse apresentado para a comissão. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius 104 

explicou que foi colocado para a comissão de legislação, para a conselheira Lucila Del Mônaco que é a 105 

presidente da comissão de legislação, e ficou de avaliar e deixar seu parecer, porém por problema 106 

profissional não pode comparecer a reunião. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni destacou que os 107 

convênios foram enviados no dia seis de janeiro para que desse tempo de ser apreciado. Com a palavra o 108 

Dr Marcus Vinicius pronunciou que foi solicitada, como era cabível a mesa diretora e só faltaria o parecer 109 

da conselheira Lucila Del Mônaco para que fosse apresentada ao conselho. Explicou que os convênios 110 

são feitos e aprovados todo ano e à medida que passa o ano tem o papel do conselho municipal de saúde 111 

de avaliar estes convênios. Com a palavra a secretaria Maristela Macedo falou sobre a programação que 112 

aparece no contrato há alguns números que são indicados, ressaltou que a conselheira Débora Claro 113 

estaria participando de todas as avaliações junto à secretaria de saúde, e a única prestação de contas que 114 

está faltando que ainda marcarão a reunião, pois se teve bastante dificuldade é referente ao Pronto 115 

Socorro. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius abriu para a deliberação e aprovação do Convênio 116 

Hospital Maternidade Frei Galvão, Pronto Socorro Municipal e Santa Casa de Misericórdia de 117 
Guaratinguetá, aprovado por unanimidade. Solicitou para que fosse feita uma alteração na ordem do dia, 118 

pois a conselheira Beatriz Bonini ainda não teria chegado para que fosse feita a apresentação do parecer 119 

da prestação de contas do segundo quadrimestre dando continuidade na reunião enquanto a mesma não 120 

estaria presente. Pronunciou que havia um comunicado do COSEMS em relação à mudança do programa 121 

Mais Médicos no Brasil, estariam colocando uma preocupação aos Secretários Municipais de Saúde em 122 

relação a esta transição que pode diminuir o número de médicos na parte de atendimento de atenção 123 

primária, colocado que hoje o número de médicos seria dois mil quinhentos e cinquenta e sete e por esta 124 

transição com as regras do novo programa passariam a ter mil duzentos e cinquenta médicos. Com a 125 

palavra a secretária de saúde Maristela Macedo comunicou que na verdade a cidade de Guaratinguetá tem 126 
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três vagas, nesse momento não há nenhuma vaga aberta porque substituiu, mas que isto é um caos para o 127 

Estado de São Paulo porque há municípios na região com vinte a trinta médicos e está operando com dez, 128 

o Ministério da Saúde neste momento resolveu abrir para os cubanos que não foram embora do Brasil, o 129 

Ministério da Saúde tem este conhecimento, pois tem uma lista de todos cubanos que embarcaram para 130 

Cuba e os mesmos poderão ser reintegrados, o município tem uma médica Cubana, mas não 131 

necessariamente ficará em Guaratinguetá, por que o nosso perfil não está contemplado nas vagas para 132 

estes médicos cubanos poderem escolher, o Estado de São Paulo vem brigando para ampliar estes perfis, 133 

mas acredita que foi um grande avanço para o Estado de São Paulo. B - Prestação de Conta do Primeiro 134 

e Segundo Quadrimestre de 2019 do Hospital Maternidade Frei Galvão. Com a palavra o Dr Marcus 135 

Vinícius passou a fala para a conselheira Beatriz Bonini, presidente da Comissão de Finanças para que 136 

fosse apresentado o parecer da prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre referente ao 137 

Hospital Frei Galvão. Com a palavra a conselheira Beatriz Bonini explicou que estaria com os convênios 138 

apenas do Hospital Frei Galvão no período de dois mil e dezoito a dois mil e dezenove, deu seu parecer 139 

como satisfatório, pois está dentro do padrão, ressaltou que os próximos serão da Santa Casa e do Pronto 140 

Socorro. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius após a apresentação do parecer da prestação de contas do 141 

hospital Frei Galvão abriu para a deliberação e aprovação do mesmo, aprovado por unanimidade.  C - 142 

Pactuação de Indicadores 2020. Com a palavra a secretária de saúde Maristela Macedo fez a 143 

apresentação da Pactuação de Indicadores de dois mil e vinte. Após a apresentação explicou que a 144 

pactuação é feita no início do ano e no final do ano é feito o relatório de gestão, é fechado todos os 145 

indicadores com o que foi cumprido e o que não foi cumprido também, o que não é cumprido é 146 

justificado e colocado no site do Ministério da Saúde. Esclareceu referente ao concurso público que até o 147 

momento estaria sendo convocados trinta e quatro profissionais dentre estes profissionais, grande parte 148 

seriam de médicos, com apenas três fisioterapeuta, quatro farmacêuticos e quatro escriturários. Foi 149 

priorizado os clínicos gerais para resolver o problema da atenção básica, ginecologista e obstetra para que 150 

fosse garantido principalmente o pré-natal, pediatra, ressaltou que não há uma demanda reprimida de 151 

pediatras, mas que para no período de férias possa cumprir a agenda , foi priorizado primeiro substituir os 152 

RPAS e depois tinham um convênio com a Santa Casa e teve de ser reincido por conta de recursos 153 

financeiros então foi solicitados os médicos para atender pela prefeitura, foi chamado dermatologista, pois 154 

o dermatologista sanitário que havia era de RPA e teve de ser substituído, chamado também um 155 

reumatologista, dois otorrinolaringologista, um neurologista, um urologista, três psiquiatras, três 156 

fisioterapeutas, um oftalmologista, acredita que terá uma rede bem mais robusta e está representando para 157 

o município um investimento de trezentos e vinte mil mês na folha, mas foi a prioridade que o prefeito 158 

Marcus Soliva deu para a relação do concurso público, primeiro convocará estes profissionais e depois o 159 

restante. Com a palavra o Dr. Marcus Vinícius pronunciou em relação ao concurso público que é um 160 

ponto inicial para a correção dos problemas na saúde pública, acredita que quando é fortalecida a atenção 161 

primária de saúde, o pronto Socorro não ficaria cheio, acredita que o problema do país inteiro é o setor 162 

terciário de saúde que é o hospital seria bem visto com crescimento, investimento e não se da isto tudo 163 

para a atenção primária, e com a contratação dos profissionais para atenção primária acarretará na 164 

melhora da atenção secundária e terciária. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni citou que a 165 

adaptação do prédio para o novo Pronto Socorro ficou em torno de três milhões de reais e o custo de 166 

manutenção que é pago para o atual Pronto Socorro é de um milhão e meio mês, ressaltou que neste 167 

concurso estão convocando no total, onze clínicos então acredita que a atenção básica vai sofrer uma 168 
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melhora significativa, também ginecologia, pediatria e em especial psiquiatria que é uma área que tem 169 

crescido e está com grande demanda. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius abriu para dúvidas e 170 

questionamento, não havendo nenhuma pronuncia dos conselheiros presentes, aproveitou para ressaltar 171 

que na próxima semana, na quinta feira dia seis de fevereiro de dois mil e vinte, seria a eleição para a 172 

escolha da nova mesa direta do COMUS. Não havendo nada mais a tratar o Dr Marcus Vinícius encerrou 173 

a reunião ás dez horas e cinquenta e cinco minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim 174 

Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro 175 

também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD 176 

disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de 177 

direito, para consulta a qualquer momento. 178 

 179 

Deliberações: A - Convênio Hospital Maternidade Frei Galvão, Pronto Socorro Municipal e Santa 180 

Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. 181 
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