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Ás nove horas e quarenta e seis minutos, do dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezenove, 1 

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

Galvão, - os membros deste Conselho com a presença de doze membros, sendo dez titulares e dois 3 

suplentes. Dando inicio a reunião com a palavra o Dr Marcus Vinicius desejou bom dia a todos 4 

apresentou a nova conselheira Ana Scheyla Balieiro que representará a OAB. Informes do gestor: 5 

Com a palavra o conselheiro Saluar Magni reforçou sobre a 8º Conferência de Saúde, deixou que foi 6 

dado início nas pré conferências e parabenizou a população do bairro Vista Alegre pela organização e 7 

participação. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius abriu para dúvidas e questionamentos dos 8 

conselheiros, comentou que aconselha os conselheiros irem pontuando os acontecimentos de situações 9 

em relação à saúde para discutirem na reunião. Citou que parece que existe uma casa de partos na 10 

cidade de Cunha e estão encaminhando as gestantes pós-parto para o pronto socorro da cidade de 11 

Guaratinguetá sem aviso prévio em situações precárias, como o caso de uma gestante que chegou ao 12 

hospital somente com a placenta e sem a criança, citou que está começando a afetar o pronto socorro 13 

da cidade, questionou a Sra Ana Cláudia Macedo qual seria a referência da cidade de Cunha dentro da 14 

DRS. Com a palavra a Sra Ana Cláudia Macedo desejou bom dia a todos, comentou sobre a situação 15 

que o Dr Marcus Vinicius colocou, citou que a secretária de saúde não tinha conhecimento do caso, 16 

chegou a notificar informalmente a secretária de Cunha para saber se havia conhecimento, ressaltou 17 

que irá conversar com a secretária Maristela Macedo e seu suplente Saluar Magni para formalizarem 18 

essa questão. Com a palavra o Sr Marcus Vinícius perguntou se o pessoal do antigo pronto-socorro já 19 

estava todo reposicionado. Com a palavra a Sra Ana Cláudia citou que já estão todos reposicionados e 20 

já assumindo as suas funções normalmente, não houve maiores problemas todos já se adaptando. Com 21 

a palavra o Dr Marcus Vinicius comentou sobre a vacinação de gestantes que fica restrita a campanha, 22 

só que há algumas situações acha importante manter essa vacinação durante todo o ano, justificou que 23 

há algumas mulheres não tomam a vacina durante a campanha, pois não há necessidade na época. 24 

Com a palavra a Sra Ana Cláudia disse que terá de pedir uma autorização para quem controla a grade 25 

de vacinação dentro do estado, acredita que havendo possibilidade de estoque não haverá nenhuma 26 

restrição. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius perguntou sobre as cirurgias eletivas que foram 27 

autorizadas para ser referência aos outros municípios e se elas estão sendo realizadas. Com a palavra a 28 

Sra Ana Cláudia citou que estava havendo um atraso com relação à Santa Casa, e depois de uma 29 

reunião que fizeram, a fila de espera teve um ótimo andamento, comentou que realmente existia um 30 

problema uma demora, pois o, paciente saía da consulta e iria realizar os exames, porém esses exames 31 

demoravam certo tempo na rede, mudando esse fluxo deu uma melhora. Com a palavra o conselheiro 32 

João Bustamante comentou que tinha uma demanda que vinha e se perdia na rede, então agora passa 33 

pela consulta, faz o exame e já retira o resultado e é encaminhado para realização da cirurgia. Com a 34 

palavra o Dr Marcus Vinicius pediu para que fosse trazido para a próxima reunião sobre a taxa de 35 

mortalidade neonatal. Com a palavra Ana Claudia comentou que há o TABNET do link no governo 36 

do estado, que há essas taxas. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius questionou sobre a rede cegonha e 37 

como eles estariam organizando as UBS sobre a coordenação do pessoal do Hospital Frei Galvão, 38 

questionou também de que forma o pessoal do Hospital Frei Galvão ira atuar nos postos de saúde para 39 

fazer essa assistência. Com a palavra a Sra Ana Claudia explicou que o Hospital Frei Galvão é uma 40 

das partes da rede cegonha que seria a parte hospitalar, citou que a rede cegonha não está implantada 41 

no município ainda, citou ainda que a secretaria Maristela Macedo já havia tentado montar no ano 42 
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passado um grupo de enfermeiras para ir às unidades, ressaltou que o Hospital Frei Galvão não tem 43 

vinculo com atenção básica, e que o hospital vai sim participar, dos protocolos porque irá chegar nele. 44 

Com a palavra o Dr Marcus Vinicius abriu para votação das ATAS da reunião ordinária 344º e 345º, 45 

aprovado por unanimidade, assim abriu espaço para que os conselheiros fizessem proposituras. Com a 46 

palavra o conselheiro Claudio Campbell questionou sobre o que está sendo feito com relação a 47 

consultas e exames que são marcadas e os munícipes não comparecem. Com a palavra a Sra Ana 48 

Claudia citou que este é um ponto muito importante foi feito o pedido de ajuda junto com o AME de 49 

Lorena, porque o número de ausência dos munícipes de Guaratinguetá a consultas no AME de Lorena 50 

é muito grande, e estão sendo cobrados na DRS constantemente. Com a palavra o conselheiro João 51 

Bustamante citou que está sendo tomada uma medida na Santa Casa com ultrassom, tomografia, 52 

ressonância endoscopia, estão ligando dois dias antes da consulta para o paciente ficar atento, mas 53 

mesmo assim esta havendo falta e citou também que há um número muito grande de pessoas que não 54 

buscam o resultado dos seus exames. Oferecemos uma média de seiscentos e cinquenta 55 

ultrassonografias por mês, devido à inadimplência remanejamos o recurso para outras atividades, 56 

como ressonância e tomografia, diminuindo para quatrocentos e cinquenta ultrassonografias por mês. 57 

E além da inadimplência, o paciente que realiza seus exames não retorna para retirar o resultado com 58 

os laudos.  Com a palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou que os números são assustadores 59 

com relação à falta de consultas, mas que nada poderia se feito para este paciente, pois não é possível 60 

negar uma próxima consulta e isso está gerando prejuízo, citou que seria possível fazer uma 61 

campanha para incentivar e avisar que pode estar tirando a oportunidade de um paciente que 62 

realmente necessita. Com a palavra o conselheiro Paulo Jefferson ressaltou também que há grandes 63 

problemas com faltas em consultas. Com a palavra a conselheira Fernanda Figueiredo citou que é a 64 

falta de conscientização da população e os meios viáveis para notifica-los seria a rádio, propaganda a 65 

mídia e não vê outra resposta. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou que há um 66 

problema também com relação aos munícipes que ao invés de agendar seus exames corretamente e 67 

esperar até sua data de consulta, estão fazendo “fraudes” fazendo acordo com terceiros que prometem 68 

consultas mais rápidas, e quando não ocorre como esperado vão a Secretaria de Saúde questionar, 69 

porém não há oque fazer. Com a palavra Dr. Marcus Vinicius deu continuidade à pauta, seguindo para 70 

a ordem do dia. Ordem do dia: A – Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018 – 71 

SARGSUS. Com a palavra a subsecretária Sra Ana Cláudia Macedo fez uma apresentação sobre a 72 

prestação de contas do terceiro quadrimestre de dois mil e dezoito. Após a apresentação foi aberto 73 

para dúvidas e questionamentos dos conselheiros. Com a palavra o conselheiro Claudio Campbell, 74 

questionou sobre as despesas dos medicamentos que são solicitados por ações judiciais. Em resposta a 75 

subsecretária Ana Cláudia Macedo alegou que ação judiciária é cem por cento custeados pelo tesouro.  76 

Com a palavra Dr. Marcus Vinícius deu abertura a conselheira Beatriz Bonini que fez uma análise dos 77 

documentos enviados pela secretaria de saúde sobre a prestação de contas. Com a palavra a 78 

conselheira Beatriz Bonini, fez a leitura do parecer, afirmou que não houve nenhuma ressalva e abriu 79 

para questionamentos e dúvidas, citou que já foi concluído o levantamento do quadrimestre. Com a 80 

palavra o Dr Marcus Vinicius comentou sobre o parecer da comissão sem ressalvas, abriu para os 81 

conselheiros a votação para a aprovação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de dois mil e 82 

dezoito, aprovada por unanimidade, encerrando a ordem do dia agradeceu a presença dos 83 

conselheiros, ressaltou sobre a procura para um local apropriado para as reuniões dos conselhos, 84 
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aproveitou para comentar que a secretaria executiva Maira Almeida estará saindo de férias no dia 85 

quatro de fevereiro e avisou para quem fosse comparecer as pré-conferências que conversassem com 86 

ela para ver oque seria feito na mesma. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às 87 

dez horas e cinquenta e cinco minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira 88 

Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro 89 

também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD 90 

disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de 91 

direito, para consulta a qualquer momento. 92 

Deliberações: A – Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018 – SARGSUS. 93 
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