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Ás nove horas e onze minutos, do dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte um, reuniram- se através 1 

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

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

ordinária, alegando que na conferência municipal de saúde, foi conversado sobre a possibilidade de 4 

retomar as reuniões do COMUS de forma presencial. Para que isso aconteça precisamos verificar no setor 5 

de finanças da secretaria de saúde sobre a gravação da reunião. Com a palavra a conselheira Sheyla Ruas 6 

informou que o COMUS faz uma requisição para a secretaria de saúde solicitando a gravação das 7 

reuniões e após vai para a licitação. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes questionou se foi 8 

solicitado á secretária de educação o espaço do auditório para a realização da reunião do COMUS 9 

presencial.  Com a palavra a presidente Maria Cecília deixou que irá verificar os detalhes que faltam, 10 

inclusive a questão da gravação, para retomar a reunião presencial e assim que tudo resolvido, enviaremos 11 

a solicitação via ofício para a secretária de educação, alegou que informará os conselheiros. Devido à 12 

falta de quórum no início da reunião deixou a aprovação da Ata da trecentésima septuagésima terceira 13 

para o final da reunião. Informes do Gestor: Com a palavra a conselheira Bianca Muller desejou bom 14 

dia a todos e deu início aos informes falando de vacina. Explanou que na data de ontem, dia vinte e cinco 15 

de agosto, teve uma coletiva do governo do estado a respeito da terceira dose da vacina contra COVID e 16 

sobre a vacinação dos adolescentes. Alegou que ainda não tem a grade, deixando que Guaratinguetá está 17 

bem adiantada  em relação ao calendário do estado, então para mudarmos a faixa etária estamos 18 

aguardando receber mais vacina, hoje estamos vacinando os adolescentes e dezesseis anos. E em relação à 19 

coletiva de ontem, foi falado que a partir do dia seis de setembro, iniciamos a terceira dose para idosos a 20 

cima de sessenta anos, essa é a fala do governo do estado, a qual seguimos. Estamos aguardando a 21 

documentação para a terceira dose, onde vacinaremos idosos à cima de sessenta anos e imunodeprimidos. 22 

Hoje a taxa de leitos de enfermaria está em vinte e quatro por cento, em UTI, sete por cento, uma média 23 

total SUS e privado. Temos como dados de vacinação da primeira dose setenta e 73.5 por cento da 24 

população e segunda dose 30.8 por cento, num total de cento e vinte sete mil e trezentos e vinte uma 25 

dozes aplicadas. O local de vacinação, no espaço multiuso está sendo aplicado nos adolescentes de doze a 26 

dezessete anos com comorbidades e sem comorbidades de dezesseis e dezessete anos. Na UBS da 27 

COHAB está sendo aplicada a primeira doze no geral para o público á cima de dezoito anos e segunda 28 

dose geral está sendo aplicado no complexo esportivo do parque do sol, na Mega Farma do centro e na 29 

UBS do Engenheiro Neiva. Fizemos um estudo e a secretária Maristela fez um ofício, solicitando mais 30 

sete mil e setecentos e quinze doses para o município que é o que nos falta. Com a palavra a presidente 31 

Maria Cecília questionou se acreditam na possibilidade de aumento dos casos e consequentemente das 32 

internações. Com a palavra a conselheira Bianca Muller, alegou que está variando muito, tem estudos que 33 

falam que sim, outros falam que não, tem dia que temos muitos atendimentos no hospital de campanha, 34 

tivemos essa semana dois óbitos, acredito e fala se que há a possibilidade sim de uma terceira onda para o 35 

ano que vem, é citado entre março e abril, então não sabemos ao certo o que vem pela frente. Com a 36 

palavra o conselheiro Adilson Lopes questionou sobre o prazo de intervalo da terceira dose se seria de 37 

seis meses. Com a palavra a conselheira Bianca Muller informou que sim, e é o que tem falado em todas 38 

as reuniões, inclusive a do COSEMS, que mesmo depois de uma terceira dose de vacinação e mesmo 39 

depois de uma população quase cem por cento vacinadas ainda vem uma terceira onda por ai. A secretária 40 

Maristela Macedo fez ontem uma reunião com a vigilância sanitária, resolveram fazer visitas novamente 41 

em todos os estabelecimentos, pois aparentemente está tudo fluindo normal, estabelecimentos cheios, 42 
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então a vigilância começou intensificar as visitas. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes questionou 43 

com relação à terceira dose se será aplicada da mesma marca. Com a palavra a conselheira Bianca Muller 44 

informou que não recebeu a documentação ainda, existe uma desavença do ministério da saúde e governo 45 

do estado, mas como seguimos o protocolo estado, fala se que será enviado às quatro marcas de vacina 46 

para aplicar a terceira dose, porém não sabemos ainda como será essa distribuição, então estamos 47 

aguardando a nota técnica para poder falar com mais propriedade. Com a palavra a presidente Maria 48 

Cecília colocou em votação a Ata da trecentésima septuagésima terceira reunião ordinária deste conselho, 49 

onde foi aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: Conferência Municipal de Saúde: Com a palavra a 50 

presidente Maria Cecília explanou sobre a 9º Conferência Municipal de Saúde que ocorreu na sexta feira 51 

do dia vinte de agosto, que apesar dos desafios do novo formato online, ocorreu tudo tranquilo, foi uma 52 

conferência participativa, e tiveram dez propostas aprovadas em cada eixo, propostas essas muito 53 

importantes para a elaboração do Plano Municipal de Saúde. A intenção era aprovarmos hoje o relatório 54 

final da conferência, porém será necessário fazer algumas ressalvas e assim que feito, colocaremos para 55 

aprovação na próxima reunião. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes alegou que para ele a Ata da 56 

conferência ainda não ficou completa, então propôs que fosse feito essas ressalvas e acertos e depois fosse 57 

enviado para os conselheiros para aprovamos em outra reunião. Com a palavra a conselheira Beatriz 58 

Bonini, deixou que algumas orientações para que fossem alteradas na Ata, concordando com a fala do 59 

conselheiro Adilson Lopes, deixando a provação para a próxima reunião. Com a palavra a conselheira 60 

Maria Cecília comunicou os conselheiros que recebeu um e-mail da conselheira Mirian de Paula, 61 

alegando que o nome dela não constava na lista de presença da conferência, sendo que a mesma 62 

participou, solicitando que fosse corrigida a lista de presença, incluindo sua participação. Com a palavra a 63 

conselheira Fernanda Muriano desejou bom dia a todos e justificou sua ausência na conferência por 64 

motivos de saúde. Não havendo nada mais a tratar a presidente Maria Cecília encerrou a reunião ás dez 65 

horas e trinta e sete minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de 66 

Almeida que secretariei e pelos demais membros.  67 

 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 


