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 Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil e 1 

treze, reuniram-se na E. E. “Dr. Flaminio Lessa” que se situa à Rua Tamandaré nº. 145, 2 

Centro, os membros deste Conselho com a presença de vinte membros, sendo dezenove 3 

titulares e hum suplente. Dando início aos trabalhos, a Presidente Sra Nilce Monteiro 4 

Sanches da Silva abriu a reunião agradecendo a todos pela presença. Em seguida passou-5 

se a instalação da mesa coordenadora convidou para compor o Secretário Municipal de 6 

Saúde Dr. Edson Riccomi, a SubSecretária Sra. Maria Gorete Gonçalves Niitsu Brígido, 7 

a Vice-Presidente Sra. Maria Elizabeth Ramos Martins e conselheiro Sr. Adilson Lopes 8 

dos Santos para secretariar os trabalhos. Iniciado os trabalhos foi passada a palavra ao 9 

Secretário Municipal de Saúde Dr. Edison Riccomi que solicitou a Plenária à mudança da 10 

Ordem do Dia para que fosse apresentado primeiro o RAG – Relatório Anual de Gestão 11 

2013, sendo que os conselheiros presentes acordaram. Com a palavra a Coordenadora do 12 

RAG na SMS Sra. Agda Sampaio Lopes expôs utilizando Data Show a todos os 13 

presentes, o RAG 2013, apresentando os resultados alcançados que irão subsidiar o 14 

processo de monitoramento e avaliação da gestão e que serão orientadores na 15 

elaboração da nova programação anual do município para apontar os ajustes que se 16 

façam necessários ao Plano de Saúde 2013. Finalizada a apresentação o Sr. José Otávio 17 

Meirelles Coordenador Geral de Gestão e Auditoria Médica da Secretaria Municipal de 18 

Saúde esclareceu a todos que os resultados alcançados não são satisfatórios e de serem 19 

de responsabilidade da gestão anterior. Colocaram-se a disposição da Plenária para 20 

esclarecer qualquer dúvida quanto aos números apresentados e resultados alcançados. 21 

Com a palavra o Sr. Luiz Carlos Verza Frias questiona que foi falado que na gestão 22 

passada, não se foi cumprido nenhuma meta, e o próprio gostaria de saber se já 23 

identificaram o que aconteceu, e como e onde foi gasto isso. Dr. Edson Riccomi, diz que 24 

já identificaram critérios adotados, que levavam muito gastos, e não tinham 25 

produtividade para o município, já verificamos e apontamos inclusive já se foi abortado. 26 

E diz que a Secretaria de Saúde deixou de fazer um convenio para tratamento de 27 

Glaucoma, pois o estado forneceria, tem um custo de R$ 45.000 (Quarenta e cinco mil) 28 

por mês, a secretária deixou de fazer essa parceria com o governo do estado, nós 29 

estamos refazendo esse convenio junto ao estado, isto é custo total do estado, e uma 30 

economia de mais de R$ 500.000 (Quinhentos mil) por ano, havia um contrato de locação 31 

do Pronto Socorro dentro da Santa Casa, que estaria gerando hoje R$ 250.000,00 32 

(Duzentos e cinqüenta mil) por mês, nos negociamos isso para R$ 150.000,00 (Cento e 33 

cinqüenta mil) por mês. Existem uns procedimentos que eram realizados tanto no 34 

Hospital Frei Galvão, e na Santa Casa, com tabelas de caráter particular com preços 35 
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bastantes elevados e não cabiam no orçamento municipal. Inicialmente nós já 36 

verificamos essa situação hoje uma economia de aproximadamente R$ 5.000.000,00 37 

(Cinco milhões), pois estamos buscando abaixar o preço gasto da Prefeitura, pois não 38 

estamos conseguindo manter esse preço atual. Cancelamos alguns contratos de 39 

prestações de serviços, uma serie de especialistas, médicos e etc. Pois em algumas 40 

vezes é um contrato de algum serviço somente para um paciente, são contratos que a 41 

Prefeitura não possui condições de manter, por esse valor elevado, pois são em torno de 42 

R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil) reais por ano. Negociamos com o laboratório 43 

Vital-Brasil, com prestações de serviços, e conseguimos diminuir o preço de alguns 44 

exames que estão sendo realizados, por um preço melhor. Estamos procurando melhorar 45 

as condições de saúde e atendimento, nos postos de saúde dos bairros, temos que fazer 46 

novas reformas e correr atrás para melhorar tudo. Dr. Edson Riccomi também fala que a 47 

arrecadação do município caiu, os repasses do governo federal ao município caíram 48 

muito. Com a palavra o Sr. Cláudio Campbell questiona em relação à fiscalização do 49 

sistema que temos visto que isso não falta aqui na nossa cidade, a nível estadual e 50 

municipal. Preocupado com isso, percebi que se tem alguma situação genérica, a 51 

tendência é crescer, pois se não tomarmos um devido cuidado, pode se desestabilizar o 52 

sistema, isso porque a arrecadação do município caiu consideravelmente. Gostaria de 53 

saber como o Secretário Dr. Edson Riccomi pretende desenvolver esse trabalho, com a 54 

caída da arrecadação, e a desestabilização do sistema. Dr. Edson diz que estão 55 

refazendo a padronização dos medicamentos, nós iremos agendar umas reuniões junto 56 

aos promotores e o Juiz para tentar minimizar a atuação judiciária junto ao sistema de 57 

saúde de Guaratinguetá. Com a palavra o Sr. José Luiz Divino diz que na gestão passada, 58 

tínhamos um problema político no estado, pois era muito difícil em Guaratinguetá, gestar 59 

a saúde do estado e não passavam quase nada a nossa cidade, pois tem problemas 60 

políticos para serem resolvidos, pois agora que mudou a gestão, o estado vai ter que 61 

passar verbas para Guaratinguetá. As pessoas cansaram de falar, foi obrigado pelo 62 

hospital, com a ouvidoria para evitar isso, pois cada ação do estado para a saúde é 63 

caríssima. Esse conselho trabalhou muito para que a procuradoria não fizesse esse tipo 64 

de trabalho, temos que eliminar isso, o estado tem causado aqui em nossa cidade, danos 65 

excessivos. O Dr. Edson diz que havia de fato um atrito, bastante importante entre a 66 

coordenação da nossa regional, e a gestão anterior do governo municipal, nossa 67 

adequação é ajustar tudo, trabalhamos bastante nisso, conseguimos uma aproximação, 68 

tivemos algumas aberturas bastante importantes, conseguimos que o estado refaça 69 

todos os processos, para trazer dinheiro, para criar um teto financeiro para cardiologia, 70 
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estamos negociando para trazer também outras complexidades como a de ortopedia, 71 

neurologia. São vários processos que estamos tentando trazer outras especialidades em 72 

alta complexidade para Guaratinguetá. Com a palavra a Sra. Maria do Socorro Silva Baía 73 

questiona sobre o CAPS (Centro Assistencial Psicossocial), pois as pessoas que se 74 

tratam no CAPS são cadastradas, e são pessoas muito carentes, financeiramente 75 

também, gostaria de saber se seria possível a Prefeitura ajudar, a ter um transporte 76 

livre, a essas pessoas junto com as empresas Passaro Marrom e São José, seria muito 77 

bom se a prefeitura conseguisse isso para o CAPS. Dr. Edson, diz que precisariam ver os 78 

convênios, que as empresas possuem com o município, para resolver onde se encaixa isso, 79 

pois não tenho condições de falar nada sobre esse assunto, mais podemos tentar. Com a 80 

palavra a Sra. Fernanda Figueiredo, diz que na Fraternidade Irmãos Altino já faz isso, 81 

pois eles possuem uma Kombi, que leva e trás os pacientes, que realmente precisam. 82 

Passo-se a palavra ao Sr. Adilson Lopes dos Santos, dizendo a Presidente Sra Nilce 83 

Monteiro Sanches da Silva, para abrir a votação, do Relatório Anual de Gestão 2012. 84 

Colocada em votação o Relatório Anual de Gestão 2012 foi aprovado por todos os 85 

conselheiros (as) presentes. Com a palavra ao Sr. Adilson Lopes dos Santos faz a leitura 86 

da Qüinquagésima terceira ata reunião extraordinária. Após a leitura iniciaram-se as 87 

ressalvas, não tendo nenhuma ressalva, sendo assim a ata foi aprovada. Com a palavra 88 

Dr. Edson Riccomi informa que estiveram no COMUS (Conselho Municipal da Saúde) e 89 

foi passado pela Presidente do Conselho, a péssima situação que se encontrava a sede do 90 

conselho. E diante desse fato conversamos com o Prefeito Sr. Francisco Carlos, para 91 

arrumarmos uma solução para melhorar nossa sede. Foi nos proposto que mudássemos de 92 

local, para um local mais adequado, próximo a Prefeitura e ao centro. Passou-se a palavra 93 

ao Sr. Adilson Lopes dos Santos que abriu à plenária, se há alguma proposição dos 94 

senhores conselheiros (as) a ser feita, não tendo nenhuma proposição. Terminando os 95 

assuntos o Dr. Edson Riccomi esclarece alguns questionamentos dos Srs. (as) 96 

Conselheiros. Finalizando a Presidente Sra. Nilce Monteiro Sanches da Silva agradece 97 

pela presença, e os deseja uma boa tarde a todos. Não havendo nada mais a tratar a 98 

reunião encerrou-se às onze horas, lavrando-se a presente ata que vai assinada por mim, 99 

Adilson Lopes dos Santos que secretariei e pelos demais membros conforme lista de 100 

presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso 101 

multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos 102 

Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer 103 

momento.  104 

 105 
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Aprovada em plenária:  106 

- Deliberação do Relatório Anual de Gestão 2012. 107 
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