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Ás nove horas e quarenta minutos, do dia vinte e seis de setembro 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 quatorze membros, sendo oito titulares e seis 3 

suplentes. Com a palavra o primeiro secretário da mesa diretora Sr. Ricardo Teberga deu início à 4 

reunião desejando bom dia á todos, e justificou a ausência do presidente Dr Marcus Vinícius por 5 

motivos de trabalho, deu continuidade informando que irá deixar a aprovação das Atas das reuniões 6 

anteriores para o final, pois ainda não havia quórum suficiente. Informes do Gestor: Com a palavra a 7 

Secretaria Maristela Macedo anunciou que já se iniciaram as obras do Pronto Socorro com a previsão 8 

de término para abril de dois mil e vinte, porém existe uma expectativa da CODESG que poderá 9 

ocorrer de concluir a reforma antes do prazo determinado. Com a palavra o conselheiro Ricardo 10 

Teberga fez leitura de uma propositura feita pelo conselheiro Clóvis Bevilacqua que diz “A senhora 11 

Maristela Macedo faça um convite a um representante da CETESB de tal forma a nos esclarecer sobre 12 

o monitoramento da poluição atmosférica, principalmente provocada por veículos. E também 13 

convidar ao representante da CATI e da Secretaria de Agricultura para nos informar como são feitos 14 

os cuidados pela utilização dos defensivos agrícolas, como é feito para prevenir os agravos na saúde.” 15 

Com a palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua desejou bom dia á todos e explanou a importância da 16 

convocação desses representantes para uma explicação de como funciona para a população, no intuito 17 

de gerar a prevenção da intoxicação. Com a palavra o conselheiro Ricardo Teberga questionou se 18 

alguém tinha mais alguma propositura, deu continuidade à reunião anunciando apresentação da 19 

prestação de contas do segundo quadrimestre. Ordem do dia: A-Prestação de Contas 2º 20 

Quadrimestre 2019: Com a palavra a Sra Ana Cláudia Macedo desejou um bom dia e agradeceu a 21 

oportunidade de elucidar a todos a prestação de contas do segundo quadrimestre de dois mil e 22 

dezenove, referente a despesas e receitas da área da saúde, das fontes do tesouro, fontes estaduais e 23 

federais e deu início a apresentação. Com a palavra o conselheiro Ricardo Teberga questionou se 24 

havia ficado alguma dúvida referente à apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre. 25 

Com a palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua ressaltou várias observações que julga necessário 26 

discutir, mas questionou onde estaria o parecer da presidente da comissão de finanças, pois o mesmo 27 

acredita que seja muito importante saber e indagou também o que seria a devolução de recursos. Com 28 

a palavra a Sra Ana Claudia Macedo explicou que a devolução de recursos é uma receita, a secretaria 29 

de saúde recebeu uma devolução de recurso por diferença de pagamento. Apresentamos as receitas e 30 

as despesas, na receita houve uma devolução a favor da secretaria de saúde. Com a palavra o 31 

conselheiro Clovis Bevilacqua questionou se não haveria outra forma de cobrar mais do estado. Com 32 

a palavra Ana Claudia Macedo explicou que em uma próxima irá colocar as proporções para 33 

entender-se melhor a porcentagem de recursos que o Estado repassa para o município. Ressaltou que 34 

todas as formas de cobranças são feitas, assim como existe o COMUS há também um Colegiado 35 

Gestor Regional que se reúne uma vez por mês em duas fases um se chama câmara técnica e outra 36 

reunião da CIB , a câmara técnica é para discutir tecnicamente alguns assuntos que precisam ser 37 

técnicos a outa é para discutir, validar a parte técnica e também discutir pontos como recursos que não 38 

são repassados, ausência de medicamentos entre outros. Com a palavra a Secretária da Saúde 39 

Maristela Macedo pronunciou que todo isso fora o COSEMS que trabalhou um ano com relação ao 40 

aumento do PAPI estadual, existe uma lei que este PAPI já era para estar em seis reais, porém não foi 41 

fornecido o aumento. Este aumento está parado há quatro anos, o COSEMS fez um estudo provando 42 
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para o atual Secretário que ele tinha verba em conta para reajustar o valor. Alegou que na última 43 

reunião da CIR, foi a SUCEN mostrar que Guaratinguetá possuiu um numero inferior, referente ao 44 

número de agentes de endemias, alegou que o munícipio não consegue colocar mais ninguém dentro 45 

da folha de pagamento, e da mesma maneira que foi provado que possui dinheiro em conta do PAPI, 46 

também foi provado que têm em conta e não estão repassando o recurso do programa “todos juntos 47 

contra a dengue”, que é um dinheiro ofertado para o agente trabalhar sábado e domingo, por encontrar 48 

com mais facilidades os munícipes em sua residência, a mesma deixou consignado na última reunião 49 

que o COSENS passou o parecer, que a solução da dengue para melhorar a produtividade, para 50 

melhorar o trabalho está na mão do Governo do Estado o dinheiro está na conta seria só repassar, é 51 

uma luta diária, o COSENS tem uma equipe técnica, com uma economista, que consegue ter acesso à 52 

conta do Estado e vê a disponibilidade de recursos. Pronunciou que há cortes e atrasos em pagamentos 53 

referentes aos serviços da secretaria, e para Santa Casa é feito uma contra partida paga quando quer 54 

para renovar vira um “soluço” com um pagamento mês sim e outro sem receber e diminui a cada 55 

trimestre, sem nenhuma justificativa e a Santa Casa do município é uma das mais bem avaliadas no 56 

“Pró Santa Casa” e ainda vem sofrendo cortes e não diminui a produção. Guaratinguetá tem no 57 

Ministério da Saúde um encontro de contas de dois milhões de reais para receber e a mesma irá 58 

protocolar, por ter hoje um direito encontro de conta de quase cinco milhões de reais, e este encontro 59 

de contas já está lá desde janeiro do ano anterior e até hoje não os pagaram, a mesma já entrou em 60 

contato com deputado estadual, federal já protocolou oficio, citou que os munícipes acreditam que o 61 

prefeito Marcus Soliva seja radical na fala, mas a fala do mesmo é absolutamente correta quando diz 62 

que na área da saúde o munícipio esta em voo solo, ressaltou que há uma criança de outro munícipio 63 

no Pronto Socorro da cidade há seis dias sem diagnóstico solicitando vaga no hospital Universitário. 64 

Com a palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua questionou se não haveria uma forma judicial de 65 

cobrar o Estado, ressaltou a Secretária que não está criticando a gestão apenas tentando auxiliar. Com 66 

a palavra a Secretária da Saúde Maristela Macedo expressou que sente no dever de informa-los sobre 67 

tudo oque se passa.  E deixou a dificuldade de manter o SUS, e seu receio de um dia não existir mais. 68 

Com a palavra o conselheiro Saluar Magni desejou bom dia á todos e enunciou que no último 69 

processo de contratamento foi solicitado o chamamento do Estado e o juiz no caso despachou o 70 

chamamento ao Munícipio, alegando que não seria responsabilidade do estado, porém a 71 

responsabilidade está discriminada na constituição. Com a palavra a Secretária da Saúde Maristela 72 

Macedo deixou em questão para se pensar no coletivo o que o Conselho de Saúde poderia fazer para 73 

nos ajudar com a situação apresentada, citou o caso do parto cesárea, pronunciou que são trinta anos 74 

para diminuir a mortalidade infantil e que todos reconhecem que o parto normal diminui a 75 

mortalidade infantil, foi feito um manifesto no mês passado na Faculdade de Saúde Pública, e no dia 76 

anterior saiu uma lei regulamentando o opto médico. Com a palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua 77 

mencionou se não seria uma boa oportunidade cobrar do Estado frente à imprensa. Com a palavra a 78 

Secretária da Saúde Maristela Macedo respondeu que seria uma boa oportunidade. Com a palavra o 79 

conselheiro Ricardo Teberga citou que atendendo a solicitação da secretaria para deliberação da 80 

prestação de contas do segundo quadrimestre, chamou a frente à conselheira Beatriz Bonini que é a 81 

presidente da comissão de finanças para relatar o parecer. Com a palavra a conselheira Beatriz Bonini 82 

desejou bom dia á todos e fez a leitura do parecer sobre a prestação de contas, sendo favorável e sem 83 

ressalvas. Com a palavra o conselheiro Ricardo Teberga abriu para a votação das Atas trecentésima 84 
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quinquagésima primeira, trecentésima quinquagésima segunda e trecentésima quinquagésima terceira, 85 

questionou se haveria ressalvas. Com a palavra o conselheiro Clovis Bevilacqua fez observações na 86 

Ata trecentésima quinquagésima terceira na linha quarenta e sete sobre as condições do local que os 87 

bombeiros encontram se, na base do Parque São Francisco, é precária desde outras gestões. Solicitou 88 

também que fosse explanado de melhor maneira na linha oitenta e oito, que quando fosse feito um 89 

exame, viesse um preparo com as orientações devidamente corretas para a realização do 90 

procedimento. Com a palavra o conselheiro Ricardo Teberga abriu para aprovação das Atas e da 91 

deliberação da prestação de contas, aprovadas por unanimidade. Citou que haveria feito uma visita ao 92 

Hospital Frei Galvão juntamente a Débora Claro e o Claudio Campbell e fez um relatório de visita 93 

apenas com o seu ponto de vista e solicitou que os mesmos fizessem também. Não havendo nada mais 94 

a tratar a reunião encerrou-se às dez horas e quarenta e dois minutos, lavrando-se á presente ata que 95 

vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros conforme 96 

lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso 97 

multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. 98 

Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 99 

 100 

Deliberação:  101 

Prestação de Contas 2º Quadrimestre 2019 102 
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