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Ás nove horas e trinta e três minutos, do dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezessete, reuniram- se 1 

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

membros deste Conselho com a presença de quinze membros, sendo onze titulares e três suplentes. Dando 3 

início aos trabalhos o Presidente Dr. Marcus Vinicius abriu a reunião desejando  um bom dia e agradeceu 4 

a presença de todos. Disse sobre as atas que foram enviadas por e-mail para que fosse feita a aprovação, 5 

porém pediu para que fossem refeitas e então para a próxima reunião haveria a votação dessas atas. Como 6 

a Secretária de Saúde Maristela Macedo comunicou não haver informes do gestor, informou que iria 7 

inverter a pauta, começando do item B que se trata do CAPSI e depois voltando para o A. ORDEM DO 8 

DIA. ITÉM B- IMPLANTAÇÃO DO CAPSI NO IRMÃO ALTINO (RAPS). Com a palavra a Sra. 9 

Maristela Macedo, desejou bom dia a todos e explicou que tem pactuado na rede de atenção psicossocial 10 

no Município de Guaratinguetá um CAPS álcool e drogas e o CAPSI , disse também que fez  contato com 11 

alguns  prestadores e que há interesse  formalizado do Irmão Altino em organizar e montar o CAPSI, 12 

como não sabe se a rede foi pactuada e aprovada antes, vai ser passado para provação para começar a  dar 13 

andamento nas adequações físicas. Com a palavra da Sra. Fernanda Figueiredo, relembrou que têm um 14 

espaço grande, mas a idade é de três a dezessete anos, e em Guará não tem onde trabalhar com esses 15 

adolescentes e afirmou que estão se adequando para a implantação do CAPSI. Deixou que a Sra. 16 

Maristela iria entrar em contato com Frei Hans para ver o respaldo. Com a palavra da Sra. Maristela 17 

Macedo, explicou que já esteve em contato com o Frei, e inclusive já existe a implantação  de um CAPS 18 

AD de álcool e droga, que será no pedregulho. Marcou que na conversa com ele já ficou acordado em 19 

relação às residências e comunidades terapêuticas, tanto com o CAPSI quanto com o CAPS AD, disse 20 

que por último para fechar o ciclo de álcool e droga fica o consultório de rua, que já foi aprovado no 21 

plano municipal. Com a palavra o Dr. Saluar Magni, explicou que na gestão passada tentaram fazer esse 22 

CAPS de álcool e droga com frei Hans, mas a dificuldade é que o Frei Hans tem um tipo de tratamento e 23 

um tipo de contra prestação, que a família do interno venderia para sua permanência com o tratamento, 24 

questionou se no CAPS a família do recuperando terá que prestar algum tipo de serviço. Com a palavra a 25 

Sra. Maristela Macedo, explicou que não tem vínculo nenhum com a comunidade, o vínculo é com o 26 

paciente que não consegue aderir o tratamento ambulatorial, sendo assim poderia criar um vínculo com a 27 

comunidade. Marcou que o CAPS conta com equipe completa, projeto terapêutico individual e é de graça. 28 

Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, desejou bom dia a todos, falou que não tem nada contra a aprovação. 29 

Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, colocou em votação a implantação do CAPS infantil no irmão 30 

Altino. Foi aprovado por unanimidade. ITÉM C- APRESENTAÇÃO DOS NOVOS 31 

CONSELHEIROS. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, marcou que foi solicitada por algumas 32 

entidades a troca dos conselheiros, por conta do não comparecimento nas reuniões  sem justificativa. 33 

Explicou que a troca seria da cadeira da Secretaria da Saúde, substituição da Sra. Cristina Conceição 34 

Jorge Lacaz, entrando a Sra. Beatriz Freitas Teberga, em relação ao Sindicato dos Trabalhadores Indústria 35 

da Alimentação foi solicitada há dois meses a substituição do Sr. Agenor Lima da Silva, entrando o Sr. 36 

Claus Henrique Geremias Conceição, então já foi encaminhado para secretaria de Saúde para fazer a troca 37 

desses conselheiros. Não deixou para trás a troca do CREFITO, disse que vão fazer a documentação que 38 

se encontra na sede do Conselho caso alguém queira avaliar. ITÉM D- FORMAÇÃO DA COMISSÃO 39 

ELEITORAL E DEFINIÇÃO DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS. Com a 40 

palavra o Dr. Marcus Vinicius, explicou que está chegando a hora da eleição para acabar com a mesa 41 

tampão. Marcou que precisa ser formada a comissão eleitoral, e fazer o prazo para inscrições das chapas. 42 
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Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, marcou que seria interessante já criar a comissão eleitoral, pois no 43 

próximo mês já seria a eleição. Disse que a preocupação é com a associação de bairros, foi encaminhado 44 

um documento, mas não foi respondido oficialmente. Com a palavra a Sra. Débora Cristina, ressaltou que 45 

na reunião da UNISAB foi falado para indicar alguém, porém ninguém quer, e marcou ainda a questão do 46 

processo do Sr. Sidney, dizendo ser estranho indicar alguém com um processo. Com a palavra o Sr. Paulo 47 

Alair, desejou bom dia a todos, e esclareceu que a UNISAB não representa a Associação de Bairro. 48 

Opinou para que formassem uma nova comissão. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, que leu o ofício 49 

enviado pela UNISAB. Com a palavra a Sra. Débora Claro, colocou que de acordo com o que ela 50 

entendeu a UNISAB selecionava as pessoas interessadas para virem até o conselho e os conselheiros 51 

escolhessem juntamente com a mesa. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, explicou que quando foi à 52 

operação do regimento, com todo o processo, a idéia era alterar o que cabe ao regimento. Explicou que a 53 

UNISAB indica os candidatos, porém se não tiver, quem indica é a mesa, caso a mesa não indique, o 54 

certo é colocar outra comissão no lugar da associação de bairro. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, 55 

explicou que o problema levantado antes foi com relação à UNISAB, que enviou o oficio solicitando a 56 

entrada dos Senhores. Voltando a falar sobre eleição, marcou que tem uma semana para inscrição das 57 

chapas, deixando como comissão eleitoral Sra. Beatriz Filho Bonini, Dra. Maria Elizabeth Ramos 58 

Martins,  Sr. Marlon Pisani Bichels e Sr. Paulo Jefferson.  ITÉM E- DELIBERAÇÃO DO TERMO 59 

ADITIVO Nº02/2014 RECURSO ESTADUAL OBEJTO: IVESTIMENTO/AQUISIÇÃO DE 60 
EQUIPAMENTOS- VALOR R$ 500.000,00.  Com a palavra o Sr Adilson Lopes, explicou que no fim 61 

de 2014 foi feito uma reti ratificação até o final 2017, com 260 mil reais, fizeram uma devolutiva e com o 62 

restante foi comprado computadores, portanto ele disse não ver o porquê em não aprovar. Com a palavra 63 

a Sra. Ana Claudia Macedo, concordou que era um termo antigo, havia sido solicitado uma autoclave com 64 

uma capacidade muito grande, e hoje em dia as empresas não tem interesse e não foi permitida pelo 65 

governo do estado a troca do objeto, pois nem interessava mais ter uma autoclave do devido tamanho, 66 

então como foi negado fazer a troca, o melhor foi fazer a devolução. Com a palavra o Dr. Marcus 67 

Vinicius, colocou em votação a aprovação dessa deliberação. Foi aprovado por unanimidade. ITÉM F- 68 

COMITÊ MATERNO INFANTIL – ATIVIDADES E COMPOSIÇÃO.  Com a palavra o Sr. Adilson 69 

Lopes, esclareceu que pediu para colocar isso na pauta, pois queria que a secretária falasse se as 70 

atividades estão sendo feitas. Com a palavra da Sra. Maristela Macedo, marcou que esse comitê esta 71 

totalmente desativada e que somente a vigilância epidemiológica esta procedendo às investigações e 72 

mandando para o comitê regional. Explicou que já foi mandada para instituições competentes a indicação 73 

dos representantes. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, disse que não recebeu nada, mas quem tem o 74 

interesse é associação do estado de São Paulo. ITÉM A- DELIBERAÇÃO DO CONVENIO SAMU 75 

PINDAMONHANGABA/ REGULAÇÃO GUARATINGUETÁ. Com a palavra o Dr. Marcus 76 

Vinicius, disse que o Sr. Adilson Lopes solicitou vista na última reunião, pois alguns conselheiros não 77 

tiveram acesso a documentação  e ficou para deliberar nessa reunião. Com a palavra o Dr. Saluar Magni, 78 

explicou que não esteve nas outras reuniões por motivos profissionais, mas que esperava que essa seria a 79 

ultima reunião para tratar desse assunto. Com a palavra o Sr. Paulo Alair, disse que ouviu comentários 80 

sobre o que estão falando do COMUS de Guaratinguetá em Pindamonhangaba, disse ter entrado em 81 

contato com alguns que não são do COMUS de Pinda, pois Guaratinguetá está tendo que resolver um 82 

trabalho que não pertence a ela. Marcou que qualquer cidadão tem direito de participar das reuniões do 83 

COMUS, porém temos que seguir o que o regimento interno determina. Com a palavra a Dra. Maria 84 
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Elizabeth, explicou que a aprovação, a deliberação ou não, não depende de Pindamonhangaba, e sim 85 

Conselho Municipal de Guaratinguetá. Com a palavra o Dr. Saluar Magni, concordou e disse que de 86 

qualquer maneira a aprovação tem que ser passada por lá, e então não tem porque ficar discutindo. Com a 87 

palavra o Dr. Marcus Vinicius, perguntou se o pleno aprova a Sra. Cintia, de Pindamonhangaba, fazer 88 

uma exposição breve. Foi aprovado. Com a palavra o Dr. Saluar Magni, expôs que em sua opinião isso já 89 

teria que ser resolvido na reunião passada. Portanto poderia abrir informe, porém não permitiria  ofensas . 90 

Com a palavra a Sra. Cíntia, representante do grupo dos trabalhadores de Pindamonhangaba, colocou que 91 

o informe é que na reunião passada não tinha uma resposta do Ministério da Saúde que era do próprio 92 

órgão de urgência e emergência, portanto mandaram um email, mas o COMUS de Guaratinguetá não teve 93 

acesso. Solicitou que o COMUS mantenha o que deliberaram na ultima reunião que foi a suspensão, até 94 

resolver o problema, pois em Pindamonhangaba já foi aprovado o requerimento do qual pede o corte do 95 

convênio e a volta do consórcio SISAMU. Deixou que o apelo que ela veio fazer é para que mantenham o 96 

que já foi aprovado. Agradeceu pela palavra. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, explicou que está 97 

sendo mandado por outra via e não para a mesa, e que falta somente a aprovação de Guaratinguetá. 98 

Explicou que a opinião dele é fazer a aprovação com a ressalva como foi feita em Pindamonhangaba, e 99 

encaminhar para Guaratinguetá via Secretaria de Saúde um parecer do Juiz de Pindamonhangaba dizendo 100 

que não há nenhuma ilegalidade nesse processo, e que pode ser feita essa aprovação sem nenhum 101 

problema. Com a palavra o Dr. Saluar, colocou que imaginava que já estava aprovado em Guaratinguetá, 102 

enquanto não havia a resolução dos problemas lá. Então o melhor a se fazer é manter a suspensão 103 

enquanto não resolve o problema. Com a palavra da Sra. Valéria Santos, Agradeceu a todos, e pediu 104 

desculpas porque se envergonha da situação, disse que precisa da regulação, a habilitação das unidades, e 105 

disse que nunca foi à intenção trazer problemas para Guaratinguetá, elogiou a postura de todos e 106 

agradeceu a Sra. Maristela Macedo pelo conselho que tem, pois existem discussões e debates 107 

construtivos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, marcou que o Dr. Marcus Vinícius vai colocar em 108 

votação com a ressalva. Com a palavra a Sra. Beatriz Boninni, colocou que não há necessidade da 109 

ressalva. Com a palavra a Sra. Valéria Santos, explicou que a aprovação da regulação é simplesmente 110 

colocar as ambulâncias para serem reguladas por médicos, a discussão de Pinda é que vão ter que buscar 111 

habilitar essas unidades para provar para a população que estavam certos, mas uma coisa é distinta da 112 

outra. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, colocou em votação se os conselheiros preferiam fazer a 113 

votação com ressalva ou sem ressalva. Dez conselheiros votaram sem ressalva e três com ressalva. 114 

Lembrou que o conselho é democrático. Com a palavra o Dr. Saluar Magni, explicou que a votação esta 115 

sendo feita sem ressalva porque ela já foi suspensa na reunião passada. Com a palavra o Dr. Marcus 116 

Vinicius, colocou em votação a regulação de Guaratinguetá com Pindamonhangaba. Foi aprovado com 117 

doze votos a favor e um de abstenção. Com a palavra o Sr. Paulo Alair, colocou que se alguém de 118 

Pindamonhangaba tiver alguma dúvida sobre o Conselho de Guaratinguetá, era pra enviar para a Sra. 119 

Maira Almeida e ela passará para o presidente, marcando que as coisas não podem ser mandadas por 120 

debaixo dos panos. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, encerrou a reunião deixando pendente a mesa 121 

passar para os conselheiros a parte da eleição. Finalizou Agradecendo aos presentes. Não havendo nada 122 

mais a tratar a reunião encerraram-se às dez horas e quarenta minutos, lavrando-se á presente ata que vai 123 

assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros conforme lista de 124 

presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de 125 
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gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem 126 

possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento.  127 

 128 

 129 

Deliberações:  130 

ITEM A- DELIBERAÇÃO DO CONVENIO SAMU PINDAMONHANGABA/ 131 

REGULAÇÃO GUARATINGUETÁ. 132 

ITÉM B- IMPLANTAÇÃO DO CAPSI NO IRMÃO ALTINO (RAPS). 133 

ITÉM E- DELIBERAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº02/2014 RECURSO ESTADUAL 134 

OBEJTO: IVESTIMENTO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- VALOR R$ 135 

500.000,00. 136 

mailto:comusguara@hotmail.com

