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Ás nove horas e trinta e três minutos, do dia trinta de Novembro de dois mil e dezessete, reuniram- se no 1 

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

membros deste Conselho com a presença de dezesseis membros, sendo onze titulares e quatro suplentes. 3 

Dando início aos trabalhos o Presidente Dr. Marcus Vinicius Régis Ramos abriu a reunião desejando a 4 

todos um bom dia e chamou os representantes para compor a mesa. Disse também que iria retornar há 5 

uma situação que foi solicitada anteriormente, que tratava sobre um conselheiro que foi impedido de fazer 6 

sua refeição no Hospital Frei Galvão, ele pegou um pão e a nutricionista disse que ele teria que devolver 7 

aquele pão, pois os médicos da Prefeitura não teriam direito de fazer suas refeições e então ele se sentiu 8 

muito envergonhado, mas para o COMUS o representante do Hospital Frei Galvão alegou que os médicos 9 

estavam autorizados a fazerem as refeições. Também falou que iria conversar com esta nutricionista ou 10 

com qualquer um do Hospital, pois há um contrato dizendo que as refeições são liberadas para os médicos 11 

da Prefeitura, então se há este contrato, eles devem assumir isto. Em seguida comentou sobre o lixo 12 

hospitalar das clínicas privadas, pois a Saeg não está mais realizando essa coleta, quem o recolhe é uma 13 

empresa privada aqui de Guaratinguetá, foi enviado um oficio para Saeg solicitando um esclarecimento 14 

sobre esse ocorrido, pois a dúvida seria  se isto aconteceu só com a parte privada, pois não há diferença de 15 

privada e pública. Acrescentou que conversou com esta nova empresa e eles somente farão a coleta 16 

mensalmente, mais não há condições desse lixo fica o mês todo dentro dos hospitais, disse que iria pedir 17 

uma avaliação da Saeg, pois a empresa que eles indicaram está fazendo o serviço mensal e assim que 18 

fosse respondido isto, iria pedir uma orientação da Vigilância Sanitária para ver o que poderia ser feito. 19 

Acrescentou também sobre o cancelamento do exame de gravidez e exame de tipagem sanguínea no 20 

Pronto Socorro, afirmou que questionou a enfermeira chefe que disse que não poderia ser coletado estes 21 

exames, pois houve problemas com relação ao laboratório. Em seguida deixou um convite aos 22 

conselheiros que quisessem o acompanhar até o Hospital Frei Galvão para resolverem a questão da 23 

alimentação dos funcionários da Prefeitura de Guaratinguetá. Em seguida expôs as atas ordinárias 327°, 24 

328° e 329º para serem aprovadas e todos aprovaram. Seguidamente passou para o informes do gestor. 25 

Com a palavra a Sra. Maristela Macedo, falou que não procedia a informação correta da Enfermeira em 26 

questão do Laboratório, pois foi aprovado tecnicamente um rol de exames e participou desta prorrogação 27 

quem confeccionou foi a Dra. Heloisa Bazarelli e quem aprovaram foram todos os líderes de equipe do 28 

Pronto Socorro, pois alguns exames precisam de autorização da autoridade presente, pois não tem como 29 

ficar fazendo troponina em todo mundo, então o ideal é fazer as duas enzimas e se der positivo faz a 30 

troponina. Já o beta hcg cabe com a autorização pré, se não todos irão para o Pronto Socorro fazer beta, 31 

mas não está vedado qualquer exame, outro dia foi liberado o lipo pulmonar, mas não foi liberado todo o 32 

pedido, pois não iria fazer estudo oncológico de lipo pulmonar no Pronto Socorro, isto é pra ser feito no 33 

setor de oncologia que fica na Santa Casa, então esse rol de exames foi disponibilizado e aprovado 34 

plenamente, então não é verdadeira esta afirmação da enfermeira. Então o que há hoje é um protocolo a 35 

ser cumprido assim como na rede básica, pois quando é assumido um laboratório  há uma quantidade 36 

grande de SADT inadequadas que são assinadas até por enfermeiros, então isto é apenas uma 37 

regularização de serviço, pois não são todas que se expõem desta maneira. Com relação aos informes a 38 

primeira é sobre a inauguração do CÉO, segundo precisaria ser aprovado o valor dos novos contratos, 39 

então queria mandar para o COMUS isto, pois houve um aumento de incentivo dos prestadores porque 40 

poderia não ser possível fechar conta, com cuidado para que o valor do incentivo não ultrapasse o valor 41 

prudencial da Prefeitura. Por este motivo quero disponibilizar o projeto para apreciação de todos, pois 42 
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está extremamente justo para todos os prestadores. E se colocou a disposição de todos para qualquer 43 

dúvida. Com a palavra o Dr. Saluar Pinto, desejou bom dia a todos e questionou a Secretária de Saúde 44 

sobre o Pronto Socorro ao qual se ouvia falar sobre a construção no prédio da atual Delegacia de Policia 45 

próximo a Santa Casa. Com a palavra a Sra. Maristela Macedo informou que interrogou o Prefeito 46 

Marcus Soliva que informou que está tudo tramitado com o Governo do Estado de São Paulo que 47 

solicitou as matrículas dos imóveis que irão ocupar, então afirmou que está regularizando os imóveis para 48 

enviar estas matrículas e começar a proceder às adequações. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius, leu 49 

para todos os conselheiros presentes o convite para a inauguração do CÉO. E informa a todos os presentes 50 

que o material solicitado via oficio na Câmara Municipal de Guaratinguetá sobre a alteração da Lei 51 

Orgânica, encontra-se disponível para a apreciação. Dando continuidade dá abertura a proposições dos 52 

conselheiros. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes sugere que o material enviado pela Câmara Municipal 53 

seja apresentado em reunião para avaliação de todos os conselheiros. Com a palavra a Secretária 54 

Maristela Macedo coloca que foi aberta uma licitação para a reforma da Unidade de Saúde do Jardim do 55 

Vale onde quatro empresas foram licitadas. Devido às chuvas desta época o prédio acabou sendo afetado, 56 

já transferimos o local provisório para darmos continuidade nos atendimentos que se encontra na Sede da 57 

Associação de Bairros do Jardim do Vale onde foi feita uma pequena adaptação. A previsão de obras será 58 

de aproximadamente noventa dias podendo assim ser prorrogada. ORDEM DO DIA: ITEM A - 59 

SISPACTO 2018 – Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius convida a Subsecretária Ana Claudia Macedo 60 

para realizar a apresentação dos SISPACTO 2018. Com a palavra a Subsecretária Ana Claudia Macedo 61 

explana que fará a apresentação antecipadamente devido a uma determinação do Governo Estadual e 62 

inicia a apresentação. Após a apresentação a Subsecretária afirma trabalhar e tentar atingir uma melhora 63 

na Saúde dentro do Município de Guaratinguetá e se coloca a disposição caso algum conselheiro tenha 64 

duvidas sobre o SISPACTO. Com a palavra a Sra. Débora Claro questiona sobre o déficit com relação a 65 

vacinação infantil. Com a palavra a Sra. Ana Claudia Macedo explana que infelizmente existe esta 66 

deficiência devido a não aceitação da vacina pelos responsáveis dos menores e que muitos optam pela 67 

vacinação em clinicas privadas. E que essa estimativa compete-se somente a crianças que são vacinadas 68 

através do SUS. Com a palavra a Sra. Maristela Macedo afirma ter encontrado certas dificuldades 69 

educativas no ano de dois mil e dezessete, porém já existem novos projetos para o próximo ano, como 70 

mais conscientização sobre o parto normal e aleitamento materno, lançaremos um edital com assistência a 71 

criança portadora de deficiência física, mental, síndrome de down e autismo, e a capitação precoce dessas 72 

crianças que serão feitos nos PSF com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Trabalhando com um 73 

sistema mais educativo faremos diferença nos próximos indicadores. Com a palavra o Sr. Ricardo 74 

Teberga informa que a Associação Comercial de Guaratinguetá fechou com a Associação Brasileira dos 75 

Portadores de Alzheimer que entre o mês de Fevereiro a Novembro de dois mil e dezoito teremos na Sede 76 

da Associação Comercial de Guaratinguetá palestras educativas dirigidas aos familiares que possuem 77 

algum membro que possua Alzheimer. Com palavra o Dr. Marcus Vinicius abre para a votação o 78 

SISPACTO 2018 que foi aprovado por unanimidade. ITEM B: Eleições Biênio Nov2017/Nov2019 ( 79 

Apresentação dos membros da Chapa ) – Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius fez a leitura do oficio 80 

recebido no dia trinta de Outubro de dois mil e dezessete da Sra. Clarissa Rodrigues Peixoto de Toledo 81 

Presidente da UNISAB (União das Associações Amigos de Bairro de Guaratinguetá) e relata que de 82 

acordo com o regimento interno não houve disponibilidade e interesse de nenhum candidato para a 83 

composição de um representante como conselheiro, e afirma não ter condições de indicar nenhum 84 
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membro desta associação. Afirma não ter recebido nenhuma inscrição individual da Associação de 85 

Bairros segue o regimento onde a mesa diretora indica o representante. Encontra-se na mesma situação o 86 

Representante do Conselho Gestor Local que será também pela mesa diretora. Somente tivemos inscritos 87 

dois candidatos para concorrer às eleições do seguimento trabalhador da saúde: Sheyla Pinto de Oliveira 88 

Ruas que exerce sua função atualmente na Secretária Municipal de Saúde e Hernani José da Silva que 89 

exerce atualmente sua função no serviço de Logística. Faremos as eleições nos dias quatro e cinco de 90 

Dezembro de dois mil e dezessete, onde as urnas itinerantes percorrerão todas as Unidades de Saúde. 91 

Com a palavra a Sra. Maria Elizabeth solicita a colaboração dos conselheiros presentes para a realização 92 

das eleições. Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius faz a leitura do cronograma onde a urna percorrerá. 93 

Com a palavra a Sra. Beatriz Boninni convida os conselheiros para participarem da cerimônia de lacração 94 

das urnas que ocorrerá na sede do COMUS no dia primeiro de dezembro ás quatorze horas, as 95 

conselheiras Débora Claro e Rosalba Gal colocam-se a disposição em colaborar com a lacração das urnas. 96 

Com a palavra o Dr. Marcus Vinicius coloca que estavam abertas as inscrições até o dia vinte de 97 

Novembro de dois mil e dezessete para a composição da mesa diretora. Houve somente uma chapa 98 

inscrita: Dr. Marcus Vinicius Regis Ramos (Presidente), Dr. Saluar Magni Pinto (Vice-Presidente), Sr. 99 

Ricardo Junqueira Teberga (Primeiro Secretário) e Fernanda Figueiredo Faria Muriano (Segunda 100 

Secretária). As eleições para mesa diretora será no dia seis de dezembro de dois mil e dezessete em 101 

caráter de Reunião Extraordinária. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às dez horas e 102 

cinquenta minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que 103 

secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião 104 

encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e 105 

à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer 106 

momento.  107 

Deliberações:  ITEM A - SISPACTO 2018 108 

mailto:comusguara@hotmail.com

