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Ás nove horas e trinta e dois minutos, do dia vinte e sete de junho de dois mil e dezenove, reuniram- 1 

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

os membros deste Conselho com a presença de doze membros, sendo nove titulares e três suplentes. 3 

Com a palavra o presidente Dr Marcus Vinícius deu início à reunião e desejou bom dia a todos 4 

apresentando a composição da mesa. De acordo com os membros presentes fez uma inversão da 5 

pauta, passando para os informes do gestor. Informes do Gestor: Com a palavra a Sra Ana Cláudia 6 

Macedo informou que a inauguração do Posto de Saúde no bairro Engenheiro Neiva será na próxima 7 

segunda feira dia primeiro de julho, e com grande satisfação que foi dada a notícia onde, mais um 8 

Posto de Saúde reformado com ampliação de consultórios e sala de reuniões. Fez um pedido de 9 

intensificação de vacinação da febre amarela, o Governo do estado de São Paulo propôs uma 10 

campanha de intensificação de vacina contra a febre amarela com um dia “D” com a abertura de um 11 

Posto de Saúde por município, na cidade foi escolhida a unidade de Saúde com maior abrangência que 12 

seria o AME que estará aberto das oito horas às dezessete horas com vacinação voltada apenas para a 13 

febre amarela, ressaltou que no mês de agosto haverá uma multivacinação para as crianças, pediu para 14 

que os presentes no local que não tomaram a vacina que providenciem o mais rápido, pois há caso 15 

positivo na região. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano desejou bom dia á todos 16 

mencionou que já está na primeira etapa do CAPS infantil e crê que para o fim do ano já estará tudo 17 

pronto. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius questionou se já havia acabado a vacinação da gripe. 18 

Com a palavra a Sra Ana Cláudia ressaltou que encerrou apenas a campanha, a vacina continua 19 

disponível, mas apenas para crianças que não tomaram a segunda dose. Com a palavra o Dr Marcus 20 

Vinícius mencionou sua solicitação feita em relação às gestantes e questionou se foi elaborada alguma 21 

logística para o caso. Com a palavra a Sra Ana Cláudia esteve em reunião na DRS, os responsáveis 22 

pelo GVE fez a fala da vacinação da febre amarela e a mesma questionou se haverá vacina da gripe, 23 

responderam que não há mais a vacina, na cidade de Guaratinguetá estão disponibilizados apenas  24 

para as crianças que necessitam da segunda dose. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni ressaltou 25 

que não há previsão para a chegada da vacina. Mencionou sobre a proposta que o Prefeito de 26 

Guaratinguetá sobre o Poupatempo que está para ser realocado no Shopping da cidade e com esta 27 

transferência o local onde era utilizado o Poupatempo será utilizado como Unidade Básica de Saúde 28 

com horário estendido até às dez horas da noite, assim que estiver pronto acredita-se que também terá 29 

o “Ganha Tempo” que será da Prefeitura e atenderá serviços de cadastro fiscais , banco do povo, PAT 30 

entre outros. O Buriti Shopping se disponibilizou com o Estado e a Prefeitura de assumir esta obra. 31 

Com a palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua desejou bom dia á todos e questionou sobre a dengue 32 

na cidade. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni mencionou que já tem um pessoal trabalhando 33 

nas ruas intensamente e o índice larvário da cidade é alto, tem registrado em média de  oitenta e dois a 34 

oitenta e três casos de pessoas confirmadas , e como dito anteriormente o Sr Felipe Guedes esteve em 35 

um congresso e descobriu que há uma pastilha que atua por noventa dias, ressaltando que um grande 36 

problema para o criadouro da dengue são os ralos domésticos e vasos com água parada. Com a 37 

palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua esteve andando pela cidade e percebeu os agentes atuando 38 

nas ruas e notou um descaso da população com os mesmos que não abrem as portas para a verificação 39 

doméstica, relembrou que na última reunião havia sugerido que fosse falado com o Brigadeiro da 40 

Aeronáutica para a liberação de militares para acompanhamento, mencionou que poderia ser feito 41 

uma divulgação com carros de som pronunciando que haveria pessoas da prefeitura passando nas 42 

mailto:comusguara@hotmail.com


 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 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

2 

 

casas para fazer verificação da dengue. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni explicou que 43 

conversou com o assessor da prefeitura a respeito, para que fosse conversado com o Comandante da 44 

Aeronáutica se haveria a possibilidade de uma cooperação, mas que as condições que são estipuladas 45 

são dificultosas. Com a palavra o Dr Marcus Vinicius questionou se algum conselheiro havia algo a 46 

mais para questionar, não havendo deu continuidade a pauta. Abriu para a votação da ATA, fez uma 47 

pontuação de que houve um erro no envio da ATA trecentésima quinquagésima, um erro no 48 

cabeçalho, mas que já foi corrigido e será reenviado. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano 49 

fez ressalvas na ATA trecentésima quinquagésima para ser corrigido na linha oitenta e oito de que não 50 

é “Casa” e sim “Grupo e Fraternidade Irmãos Altinos” e não seria “Casa Infanto Juvenil” e sim 51 

“CAPS Infanto Juvenil”. Com a palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua pediu que fosse corrigida 52 

sua fala na ATA nas linhas sessenta e oito e sessenta e nove, pois o mesmo não havia falado na 53 

maneira que foi colocado, alegando que ao utilizar o serviço de curativo na unidade de saúde, 54 

observou que a enfermeira não teria higienizado as mãos. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius 55 

mencionou que serão feitas as modificações e abriu novamente para a votação da ATA. Aprovado por 56 

unanimidade. Com a palavra o conselheiro Saluar Magni solicitou que fosse feito uma comunicação 57 

com os representantes da OAB no conselho para que fossem mais presentes, pois é necessária a 58 

participação dos mesmos. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius mencionou que está sendo um ponto 59 

bem difícil neste final de gestão à organização do quadro de conselheiros, porque há várias 60 

representatividades querendo adentrar ao conselho, mas não é possível fazê-lo, pois há muitos que não 61 

participam. Com a palavra o conselheiro Claudio Campbell questionou sobre a comissão de visitas. 62 

Com a palavra o Dr Marcus Vinícius mencionou que devido a paridade não poderia substituir os que 63 

saíram por dois usuários, teria que ser um representante do segmento  do governo e um do seguimento 64 

usuário. Com a palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua questionou se teria no regimento interno 65 

sobre a paridade e que acharia justo que o conselheiro Claudio Campbell fosse o representante do 66 

segmento usuário a compor a comissão de visitas. Com a palavra o Dr. Marcus Vinícius deu 67 

continuidade a reunião. Ordem do dia: A – Projeto de Qualificação de 02 Equipes de Saúde da 68 

Família. Com a palavra a conselheira Ana Paula Oliveira fez a apresentação do Projeto de 69 

Qualificação das equipes de Saúde da Família para inserção no Posto de Saúde do bairro Engenheiro 70 

Neiva, pois além de reformado possui a proposta de implantação de mais duas equipes de Saúde da 71 

Família. E para que isso aconteça, o Ministério da Saúde exige que seja elaborado o projeto e 72 

apresentado no Conselho Municipal de Saúde para que seja deliberado. Deu continuidade na 73 

apresentação, alegando os pontos principais para a implantação. Deixou que juntamente com o projeto 74 

de ampliação da saúde da família, será também credenciada a equipe de saúde bucal. Ressaltou que a 75 

carga horária destes profissionais será de quarenta horas semanais. Com a palavra à conselheira Maria 76 

Elizabeth desejou bom dia á todos, e deixou que atua como dentista na Unidade do Centro de Saúde e 77 

que vem atendendo uma demanda de munícipes que residem no bairro Jardim Tamandaré, que é 78 

integrado a equipe de saúde da família. Com a palavra a conselheira Ana Paula Oliveira explicou que 79 

no município não era instituído o dentista de Saúde da Família e que fica difícil instituir a equipe de 80 

saúde bucal sem existência de dentista no quadro, mas que agora já foi instituído, haverá um concurso 81 

e só poderá pronunciar quando ocorrer à contratação destes dentistas. Com a palavra a conselheira 82 

Maria Elizabeth mencionou que a demanda no Centro de Saúde é grande e não consegue dar retorno 83 

aos seus pacientes. Com apalavra a conselheira Ana Paula Oliveira afirmou que uma jornada de até 84 
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quarenta horas da para fidelizar o paciente e que menos que isso é complicado. Com a palavra o 85 

conselheiro Clovis Bevilacqua questionou se o concurso abrirá vagas para todos os profissionais 86 

citados na apresentação. Com a palavra a conselheira Ana Paula Souza explicou que há concurso 87 

urgente para enfermeiro, médico e dentista ainda neste ano, ressaltou que a Unidade de Saúde irá 88 

inaugurar com os moldes que já estava e que para implantação depende de alguns meses. Com a 89 

palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua questionou se o Ministério da Saúde irá enviar verba. Com a 90 

palavra a conselheira Ana Paula Souza mencionou que se aprovada sim, o Ministério da Saúde 91 

enviará a verba. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius mencionou que foi discutido na Pré-conferência 92 

no bairro do Engenheiro Neiva, o mesmo fez a proposta para que fosse implantadas a Saúde da 93 

Família no Posto, e que a ideia da Saúde da Família é muito boa e muito bem estimulada, havia 94 

reclamações pelo fato da inauguração de novos condomínios próximo ao bairro e assim superlotou a 95 

Unidade de Saúde, ressaltou um ponto, que deveria ser colocado pela Secretária da Saúde um médico 96 

regulador responsável pelos profissionais da Saúde da Família.  Pelo fato da saúde da família possuir 97 

leis diferentes e abranger um maior atendimento, onde oitenta por cento dos problemas relacionados a 98 

saúde no bairro, seja resolvido na unidade referente. Com a palavra a conselheira Ana Paula Oliveira 99 

mencionou que está sendo investido juntamente com a UNIVERSAUDE no monitoramento das ações 100 

dos funcionários e afirmou que tem sido bastante enriquecedor e convidou os membros do conselho 101 

para participarem desse trabalho desenvolvido com os funcionários. Com a palavra o Dr. Marcus 102 

Vinícius abriu para as dúvidas dos conselheiros, não havendo, abriu para a votação, e foi aprovado por 103 

unanimidade. Com a palavra o Dr Marcus Vinícius questionou sobre o que havia mencionado na 104 

reunião anterior sobre a suspensão do exame do Estreptococos Beta hemolítico. Com a palavra a Sra 105 

Ana Cláudia mencionou que levantou esta questão para entender o que havia acontecido e se 106 

depararam com uma realidade, primeiro que o sistema de gerenciamento de tabela de procedimento 107 

SIGTAP que cobre os procedimentos do SUS, realmente o Estreptococo do grupo B não está 108 

contemplado, portanto não recebemos nenhum recurso para custear, somente o Estreptococo do grupo 109 

A. Esse exame não está preconizado no protocolo do Ministério de Saúde. No protocolo do governo 110 

do estado de São Paulo, está contemplado a realização deste exame, porém não há financiamento. Há 111 

uma divergência de protocolo, concordamos com a importância do exame e solicitamos uma reunião 112 

no dia onze de julho, onde após estudo haverá uma probabilidade de retornar a realização. Com a 113 

palavra o Dr Marcus Vinícius declarou que esteve conversando com o Dr. Djalma e que a não coleta 114 

deste exame causa outros problemas que observando o custo beneficio sairia mais em conta. Ressaltou 115 

que irá atrás dos representantes dos segmentos que não comparece a reunião para adentrar uma nova 116 

representatividade. E sobre a casa dos Conselhos  está sendo procurada, apesar da Prefeitura não ter 117 

solicitado mais nenhuma reunião sobre o assunto. Pronunciou que foi convidado para participar pela 118 

Pastoral da Arquidiocese de Aparecida para uma conversação sobre política de saúde, mas que 119 

infelizmente não pode participar por um contratempo. Com a palavra o conselheiro José Ilson 120 

mencionou que esta sendo realizada uma semana social na arquidiocese em Aparecida e foi colocado 121 

como tema central políticas públicas e foram convidados os presidentes dos conselhos da cidade. Com 122 

a palavra o Dr. Marcus Vinícius abriu para questionamentos dos conselheiros e não havendo nada 123 

mais a tratar a reunião encerrou-se às dez horas e trinta minutos, lavrando-se á presente ata que vai 124 

assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros conforme lista 125 

de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de 126 
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gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem 127 

possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 128 

Deliberações: A – Projeto de Qualificação de 02 Equipes de Saúde da Família. 129 
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