
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Rua Dr. Morais Filho, 219 – Centro – Guaratinguetá – SP – CEP 12500-290 
E-mail: comusguara@hotmail.com / comus@guaratinguetá.sp.gov.br        Tel.: (12) 3132-2357 

 

ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1 

 

Às nove horas e trinta minutos, do dia vinte e Dois de Dezembro, de dois mil e quinze, reuniram- se na 1 

“Associação dos Irmãos Altino de Guaratinguetá” sito à Rua Vereador Benedito Honório de Oliveira, nº 2 

170 – Centro, - os membros deste Conselho com a presença de dezessete membros, sendo treze titulares e 3 

quatro suplentes. Antes de darmos início à reunião a conselheira Sra. Fernanda Muriano Diretora do 4 

Grupo da Fraternidade Irmão Altino fez uma apresentação através de vídeo das instalações e dos serviços 5 

prestados pelo Grupo desde sua fundação até hoje enfatizando a luta de todos para que a entidade se 6 

mantenha forte apesar das dificuldades financeiras mesmo tendo a parceria da Secretaria de Saúde e do 7 

Ministério da Saúde através do SUS. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos agradece a 8 

conselheira Sra. Fernanda Muriano por ceder o espaço, pela apresentação e coloca que o Gestor Público 9 

precisa ter um novo olhar para esta entidade que presta relevantes serviços para a saúde de nosso 10 

município. Dando início aos trabalhos a Presidente Sr.ªAna de Souza Guerra Gomes abriu a reunião 11 

agradecendo a presença de todos. Em seguida passou-se para a instalação da Mesa Coordenadora, com o 12 

Secretário Municipal de Saúde Dr. Edison Lourenço Riccomi, com a Sr.ª Maria Auxiliadora o Vice-13 

Presidente Sr. Geniel Augusto da Silva e o Sr. Marlon Pisani Bichels, o Secretário do Comus Sr. Adilson 14 

Lopes dos Santos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca que enviou através de e-mail as 15 

Atas 307º Ordinária e 57º Extraordinária e como não há ressalvas passa para a Presidente Sr.ªAna de 16 

Souza Guerra Gomes que coloca em votação sendo aprovadas por todos.  Com a palavra o Sr. Adilson 17 

Lopes dos Santos dando seguimento ao Expediente informa que encaminhou a todos por e-mail o 18 

Regimento Interno com alterações tendo em vista a nova Lei 4.610 de 07 de dezembro de 2015 que dá 19 

nova redação aos dispositivos da Lei 4.360 de 12 de março de 2012 relativos à nova composição do 20 

Conselho Municipal de Saúde e solicita que todos possam estar fazendo a leitura e se tiverem alguma 21 

ressalva a ser feita que encaminhem a Secretaria do Comus através de e-mail, pois na primeira reunião de 22 

2016 estaremos colocando em discussão e votação. Antes de entrarmos na Ordem do Dia gostaria em meu 23 

nome e da Mesa Diretora e da ex Presidente Sra. Nilce Monteiro Sanches da Silva fazer um 24 

agradecimento ao Secretário Municipal de Saúde Dr. Edison Lourenço Riccomi pela parceria durante esse 25 

ano novamente esperando que continue em 2016 e dizer que o Conselho Municipal de Saúde tem 26 

avançado ao longo dos anos e que esperamos avançar cada vez mais com a colaboração de todos para o 27 

cumprimento de nossas atribuições que é de relevância pública. Sem nenhuma proposição dos Srs. (as) 28 

Conselheiros (as) vamos ao primeiro item da Ordem do Dia – Balanço da Saúde em 2015. Com a palavra 29 

Secretário Municipal de Saúde Dr. Edison Lourenço Riccomi cumprimenta a todos agradece a 30 

conselheira Sra. Fernanda Muriano Diretora do Grupo da Fraternidade Irmão Altino  pelo espaço e pela 31 

apresentação bastante explicativa mostrando a importância do Grupo da Fraternidade Irmão Altino para  32 

Guaratinguetá e região e dizer que sabemos  das dificuldades  que estamos passando mas para animar a 33 

todos digo que vai piorar infelizmente hoje estamos vivendo um situação bastante grave em relação 34 

finanças públicas  principalmente nós que estamos ligados a saúde. Agradecer a nossa nova Presidente 35 

que continue realizando o trabalho até hoje como conselheira e que de continuidade agora como 36 

Presidente e que Deus lhe abençoe e ilumine nesta nova jornada. Aproveitando a fala do Sr. Adilson 37 

Lopes dos Santos sobre o avanço do Conselho eu gostaria de estar começando nosso balanço dizendo que 38 

durante esses anos três anos que estamos juntos a principal meta que estamos cumprindo fielmente é a 39 

busca do equilíbrio, da transparência e a igualdade de todos dentro do Conselho e eu acho que ficou 40 

bastante claro desde as primeiras reuniões que queríamos abrir as portas da Secretaria de Saúde, abrir as 41 

contas e as finanças para o Conselho Municipal e acredito que esse ano foi bastante produtivo tendo em 42 
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vista que conseguimos apresentar dentro dos prazos estabelecidos a Prestação de Contas que estávamos 43 

com dificuldades nos anos anteriores e por isso agradecer a todos os membros do conselho pela 44 

participação durante este ano. No início de 2015 já deparamos com mudanças bastante importantes sendo 45 

que no dia primeiro de janeiro com a mudança do Pronto Socorro que saiu de instalação da Santa Casa e 46 

foi transferida para o Hospital e Maternidade Frei Galvão que nos cedeu uma instalação reformada e com 47 

recursos do próprio do Hospital sendo uma mudança de bastante importância para a população apesar de 48 

termos que ampliar por duas vezes o espaço já que era inferior ao que tínhamos anteriormente na Santa 49 

Casa, mas que infelizmente demandava uma reforma estrutural muito grande, várias dificuldades técnicas 50 

que iriam despender de um alto investimento. Mas, além disso, tivemos duas modificações que a 51 

comunidade pedia, ou seja, a divisão do Pronto Socorro Municipal em Pronto Socorro Adulto e uma 52 

Unidade Materno Infantil. Nos tentamos separar essas Unidades sendo que a Materno Infantil ficou nas 53 

instalações da Santa Casa, mas infelizmente por problemas técnicos tivemos que fazer a transferência 54 

para um novo espaço cedido pelo Hospital e Maternidade Frei Galvão no Beira Rio que foi totalmente 55 

reformado, adaptado e equipado com recursos do Hospital para receber uma Unidade Materno Infantil. O 56 

que pudemos constatar neste ano de 2015 em vista da mudança da Unidade Materno Infantil para o 57 

Hospital e Maternidade Frei Galvão é que o índice de Mortalidade Infantil diminuiu de forma bastante 58 

satisfatória sendo que de 15 a 16 óbitos por mil conseguimos o índice de 06 óbitos por mil sendo, 59 

portanto uma grande evolução apesar das dificuldades e de todas as situações adversas e do meu ponto de 60 

vista avançamos em muito com esse índice de primeiro mundo que muitos municípios de nossa região 61 

conseguiram atingir.   Durante esse ano nos fizemos uma serie de mudanças na saúde, quando iniciamos 62 

nossa gestão tínhamos uma frota de veículos bastante ruim com falta de licenciamento, com falta de 63 

seguro e com pneus sem condições mínimas necessárias para circulação e assim sendo tivemos que 64 

regularizar o licenciamento e o seguro e efetuar uma manutenção periódica das viaturas e proibindo a 65 

circulação em rodovias das que não tinham pneus em condições, mas de qualquer forma essas viaturas 66 

não eram suficientes e nos fizemos um trabalho bastante grande em de 2013 e 2014 solicitando verbas 67 

através de emendas parlamentares, verbas federais para que conseguíssemos a compra de 20 viaturas 68 

(Vans, Ambulâncias e Ambulância UTI e outros) neste ano de 2015 que estão dando um retaguarda em 69 

diversas áreas da saúde que necessitam de transporte eficaz para o bom desempenho de seus serviços. 70 

Outra situação que nos deparamos neste ano e que tem refletido até o momento foi à questão da 71 

diminuição gradativa do Teto Financeiro e repasses do SUS sendo que quando nos negociávamos trazer 72 

para Guará através de um novo Convenio seis leitos de UTI Neonatal o Ministério da Saúde estipulou o 73 

valor de mil reais por leito/dia o que daria um total/mês de 180000 reais com a contrapartida do 74 

município e nos recebemos hoje sessenta a setenta mil reais do Ministério e com a contrapartida 75 

chegamos ao valor de noventa mil reais mês o que dá manter apenas três leitos/mês. Temos buscado 76 

incessantemente o repasse conforme estipulado no convenio através da DRS 17, Secretaria do Estado e 77 

Ministério da Saúde, mas até o momento não conseguimos êxito. Outra questão é a Cardiologia de Alta 78 

Complexidade sendo que só conseguimos o credenciamento de Alta Complexidade para Vascular, Cardio 79 

Vascular e Vascular Periférica junto ao Ministério da Saúde e durante esta solicitação o teto financeiro foi 80 

estipulado em 500000/mês sendo que estamos recebendo somente 178000/mês valor bem aquém do 81 

necessário para prestação dos serviços e temos tentado juntos aos órgãos competentes que o repasse seja 82 

de 500000/mês, pois estamos realizando apenas parte destes serviços conforme acordado com os 83 

municípios que referenciamos e com a DRS 17 atendendo apenas casos de cardiologia, dor torácica e 84 
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emergência cardiológica e durante todo este tempo não houve uma adequação da CROSS e do Governo 85 

do Estado e Federal no que se refere ao repasse que chegamos ao ponto de solicitar a devolução destas 86 

especialidades para o Ministério da Saúde sendo que durante estas negociações colocamos diversas 87 

propostas para tentar reverter esta situação, mas até o momento não conseguimos. Outra situação muito 88 

grave tem acontecido na Hemodiálise que não tinha teto financeiro, pois todas as faturas do serviço 89 

realizado eram pagas pelo Ministério da Saúde, mas a partir da abril deste ano o Ministério colocou um 90 

teto fixo financeiro bem abaixo da série histórica (quarenta mil reais a menos) trazendo um grande 91 

prejuízo diminuindo o número de atendimento nesta especialidade. Alem disso tudo com a crise 92 

financeira muitos usuários perderam o convenio particular, planos de saúde (em torno de 10000) e 93 

passaram a utilizar o SUS aumentando em muito os serviços sendo que as verbas repassadas continuam 94 

no mesmo patamar ocasionando, portanto uma demanda grande nos serviços que nos prestamos pelo 95 

SUS. Buscando melhorias para estas situações o Prefeito tem se reportado ao Governo de Estado após 96 

diversas reuniões buscamos algum tipo de incentivo financeiro para as instituições e conseguimos a partir 97 

de maio que a Santa Casa fosse credenciada a ser um Hospital Estratégico o que traria um percentual de 98 

40% a maior do teto financeiro mensal repassado pelo SUS garantindo assim um aporte financeiro que irá 99 

diminuir os gastos da instituição e também uma melhora no atendimento. Tivemos agora nesta semana 100 

anunciado pelo Governador do Estado o credenciamento do Hospital e Maternidade Frei Galvão como 101 

Estruturante o que trará um percentual de 70% a maior do teto financeiro mensal repassado pelo SUS que 102 

garantirá também assim como a Santa Casa um aporte financeiro que irá diminuir os gastos desta 103 

instituição e melhoria no atendimento. Guaratinguetá passa a ser o único município do Estado em ter a 104 

Rede Estratégica e Estruturante financiada pelo Governo do Estado como incentivo. Esta denominação de 105 

Estratégica e Estruturante é um Plano do Secretário da Saúde David Uip e do Governador do Governo do 106 

Estado Geraldo Alckmin criaram para trazer facilidades no atendimento tanto na Média como na Alta 107 

Complexidade e a partir de janeiro do ano vindouro vamos iniciar junto aos 17 municípios da região um 108 

planejamento para que todos consigamos dar andamento neste novo projeto que sem dúvida trará grandes 109 

benefícios a saúde do nosso município e toda a região sendo, portanto uma grande conquista. Estamos 110 

também brigando muito contra a Dengue e todo mundo tem visto nas mídias a grave situação que hoje se 111 

transformou a Dengue e agora temos também a Zika e a chikungunya trazendo conseqüências gravíssimas 112 

sendo que a Zika traz aos bebes a microcefalia e no adulto uma síndrome neurológica gravíssima que 113 

demanda muitos dias de internação de alto custo e que por vezes leva a óbito. Temos feito um trabalho 114 

árduo no combate a estes vírus sendo que no ano passado tivemos em todo o estado um número altíssimo 115 

de casos sendo que neste ano conseguimos no nosso município um controle muito bom baixando um 116 

muito o número de casos e estamos hoje somente com cinco casos registrados. Guaratinguetá hoje atende 117 

na marcação de consultas por telefone doze mil consultas/mês um número grande tendo em vista que 118 

temos 110000 mil hab. e temos 180000 mil cartão SUS sobrecarregando, portanto os nossos serviços. 119 

Temos ainda quatro gargalos dentro da rede municipal de saúde a dermatologia, reumatologia, a vascular 120 

e pneumologia por falta de profissionais médicos o que traz prejuízos no atendimento nestas 121 

especialidades demandando a maioria das reclamações. Tivemos colocados por um Vereador a cerca de 122 

trinta dias uma filmagem e fotos sobre a fila na AME de madrugada para agendamento de consultas sendo 123 

que nós abríamos este agendamento todo mês para as consultas no próprio mês, mas vamos ter que fazer 124 

um reestudo estratégia diferente para que possamos minimizar isto, mas que fique claro que estamos com 125 

falta de profissionais. A DRS Taubaté tem buscado um reumatologista pra referenciar toda região há 126 
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meses e não consegue isso é só pra vocês entenderem a dificuldade que há em algumas especialidades e 127 

não é falta de vontade de contratar, mas sim e a falta do profissional e estas são as principais dificuldades 128 

que estamos encontrando.  Estamos fazendo algumas modificações no agendamento odontológico sendo 129 

que em algumas especialidades de odontologia existe fila de espera para tratar e quando você vai ao local 130 

de atendimento verifica-se uma ociosidade por parte dos profissionais e por isso precisamos fazer uma 131 

adequação porque em uma ponta do agendamento não tem vaga e na ponta do atendimento tem a 132 

ociosidade do profissional e por isso estamos buscando uma melhoria neste serviço. A principal 133 

reclamação dos usuários é quanto ao atendimento dos profissionais da saúde e o que podemos fazer é 134 

abrirmos sindicância, pois todos sabem que a estabilidade dos profissionais concursados acaba levando-os 135 

a uma sensação demasiada de liberdade e assim sendo acabam prejudicando todo o serviço. Abrimos 136 

praticamente uma centena de sindicâncias nos últimos dois anos e tivemos apenas uma sindicância que 137 

levou a demissão do profissional. Em um apanhado geral do nosso município podemos constatar que 138 

muita coisa evoluiu para melhor e nos medimos este grau de melhorias pelo índice de reclamações na 139 

mídia e também dos conselheiros que diminuíram bastante apesar das dificuldades que tivemos na 140 

distribuição de medicamentos por culpa ora do Governo do Estado ora do Governo Federal na liberação e 141 

envio deste medicamentos, apesar das medicações de alto custo, apesar da judicialização da saúde que faz 142 

com que gastemos às vezes em um paciente centena e milhares de reais consideramos que tivemos uma 143 

melhora grande na saúde neste ano de 2015. Tenho bastante preocupação com que estar por vir, pois 144 

durante as reuniões que tivemos na DRS na Secretaria do Estado e no Ministério da Saúde as previsões 145 

são de diminuição da arrecadação do Governo até o final de 2016 assim sendo diminuição nas verbas para 146 

a saúde sendo que temos a esperança de melhorias, mas temos que ter ciência que a coisa não está bem e 147 

nós como gestor e o conselho de saúde temos que fiscalizar e tentar trazer recursos para o município 148 

como conseguimos neste ano que na somatória a previsão para 2016 com a implantação da Rede 149 

Estratégica e Estrutural um acréscimo de 12 milhões/ano. Estamos em uma reforma e ampliação da 150 

Unidade da COHAB onde conseguimos começar e terminar a obra, mas estamos com a obra parada 151 

apesar de quase concluída no Jardim Esperança, pois o Ministério da Saúde fez o repasse de apenas 10% 152 

da obra para a construtora que está no aguardo do recebimento do restante para finalizar a obra, no 153 

Engenheiro Neiva a reforma está pronta, mas a construtora não fez ainda a entrega, pois lá também o 154 

Ministério não repassou a verba, algumas verbas. Com a palavra o Vice-Presidente Sr. Geniel Augusto da 155 

Silva cumprimenta a todos e aproveitando a fala do Secretário Municipal de Saúde Dr. Edison Lourenço 156 

Riccomi sobre a fila para agendamento na AME coloca que é interessante saber primeiramente que na 157 

foto que o Vereador publicou no Jornal verifica-se que a mesma foi tirada durante o dia às 07h00 da 158 

manhã e estavam nesta fila usuários para marcar consultas, usuários que iriam passar por consultas e 159 

usuários que iriam passar em exames de laboratório por isso o fato da fila grande e, portanto não é real o 160 

que foi divulgado na mídia. Coloca também sobre o mutirão da catarata que acontece aos domingos onde 161 

os pacientes passam por avaliações pós cirurgias e é muito bom ver a alegria a felicidade do paciente ao 162 

saber que não tem mais problemas de visão além de existir outros que depois de avaliados são 163 

diagnosticados com outros problemas na visão e não a catarata. Com a palavra o Secretário Municipal de 164 

Saúde Dr. Edison Lourenço Riccomi coloca que 2013 existiam cadastrados em Guaratinguetá 165 

aproximadamente 800 pessoas aguardando cirurgia de catarata e nos conseguimos trazer para cá em 166 

parceria com a Santa Casa alguns Médicos Professores da Universidade de São Paulo que aqui vem aos 167 

domingos para realizar estas cirurgias e são assessorados por funcionários da Santa Casa e também da 168 
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Secretaria de Saúde e que conseguiram acabar com essa demanda normalizando este tipo de serviço sendo 169 

mais uma conquista para saúde do município. Outra coisa a colocar que hoje sofremos com o aumento do 170 

número de internações nos Hospitais (devido à migração dos usuários de planos de saúde para o SUS) e 171 

estamos em dificuldade de adequar tanto em Média como em Alta Complexidade o número de AIHS 172 

emitidas em relação ao Teto Financeiro estabelecidos e temos esperança que com a Rede Estratégica e 173 

Estruturante consigamos equilibrar as finanças dos Hospitais. Questionado pelo conselheiro Sr. Marco 174 

Antonio sobre o índice de ausência nas marcações de consultas o Secretário coloca que as marcações são 175 

mensais e iniciam entre os dias 23 e 24 para o mês seguintes e os pacientes têm 30 dias para a sua 176 

consulta e sabemos que se abrirmos o agendamento para dois ou três meses acabamos com a fila, mas 177 

sabemos que quanto maior o espaço entre a marcação e a consulta maior será o número de abandono hoje 178 

estamos trabalhando com um índice entre 40% e 50% de inadimplência sendo um número muito elevado. 179 

Com a palavra o conselheiro Sr. Levi Ribeiro coloca que as reclamações na maioria das vezes têm cunho 180 

político, pois todas as vezes que necessitou utilizar dos serviços para sua família não encontrou nenhuma 181 

dificuldade.  Com a palavra o Secretário Municipal de Saúde Dr. Edison Lourenço Riccomi coloca que 182 

quando se puxa os índices preconizados pela Organização Mundial de Saúde a gente fica animado pelo 183 

número de exames ofertados pela Rede Municipal de Saúde, mas nesta crise financeira já estamos 184 

diminuindo esse número porque já estamos com dificuldade nos repasses aos prestadores. Com a palavra 185 

o Sr. Adilson Lopes dos Santos passa para o segundo item da Ordem do Dia - Deliberação da Titularidade 186 

Irmão Altino, coloca que como é de conhecimento de todos com esta nova composição do conselho com 187 

paridade em relação aos segmentos representados tivemos que dividir uma cadeira entre duas entidades 188 

sendo o Grupo da Fraternidade Irmão Altino e a APAE. Em discussão na reunião passada deixamos para 189 

deliberar nesta reunião de hoje a Titularidade desta cadeira e como verificamos que o Grupo da 190 

Fraternidade Irmão Altino presta serviços de Hospital Dia e a APAE é uma entidade de educação 191 

consideramos que a Titularidade seria do Grupo Irmão Altino tendo como Suplente a APAE. Tendo em 192 

vista que não temos quórum suficiente para a deliberação (faltou apenas um conselheiro) e cumprindo o 193 

nosso Regimento Interno proponho que a Mesa Diretora junto com a Comissão Executiva que está 194 

presente com mais de 90% de seus membros delibere neste momento esta questão. Com a anuência dos 195 

demais conselheiros presentes a Mesa Diretora e a Comissão Executiva aprovam que a Titularidade desta 196 

cadeira ficará para o Grupo da Fraternidade Irmão Altino. Passamos ao último item da Ordem do Dia – 197 

Homenagens, e primeiramente colocar sobre as Guardas Juvenil Feminina já que estamos efetuando a 198 

troca, pois a Jéssica que ficou conosco durante um ano teve o seu tempo vencido e apresento a todos a sua 199 

substituta Maria Júlia que ficará conosco durante dois anos. Vamos, portanto as homenagens 200 

propriamente ditas dando as boas vindas à nova Presidente Sra. Ana de Souza Guerra Gomes e que tenha 201 

bastante sucesso no caminhar deste conselho durante os dois anos de mandato. Agradecer a Sra. Nilce 202 

Monteiro Sanches da Silva que deixa a Presidência pelos brilhantes serviços prestados na sua gestão e que 203 

contamos com sua permanência como conselheira. Após o Secretário Municipal de Saúde Dr. Edison 204 

Lourenço Riccomi faz entrega de um vaso de flores a Sra. Ana de Souza Guerra Gomes e de um vaso de 205 

flores com um Cartão de Prata a Sra. Nilce Monteiro Sanches da Silva como gratidão aos serviços 206 

prestados a este conselho. Com a palavra a Presidente Sr.ª Ana de Souza Guerra Gomes agradece o 207 

espaço cedido pelo Grupo da Fraternidade Irmão Altino, agradece a Ex-Presidente pela bela condução 208 

deste conselho no seu mandato, agradece ao Secretário Municipal de Saúde Dr. Edison Lourenço Riccomi 209 

pela parceria, agradece ao Secretário do Comus Sr. Adilson Lopes dos Santos pela condução da Secretaria 210 
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do Comus e coloca que dará tudo de si para o engrandecimento deste conselho com a colaboração de 211 

todos os conselheiros (as) e deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de conquistas. Não 212 

havendo nada mais a tratar a Presidente Sr.ª Ana de Souza Guerra Gomes encerra às onze horas e quinze 213 

minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Adilson Lopes dos Santos que secretariei e 214 

pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se 215 

disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição 216 

dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 217 

 218 

Deliberações: Deliberado a Titularidade do Grupo da Fraternidade Irmão Altino na cadeira que divide 219 

com a APAE que ficará como Suplente. 220 

 221 
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