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

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

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

dezessete titulares e três suplentes. Dando início aos trabalhos, a Presidente Sra 4 

Nilce Monteiro Sanches da Silva abriu a reunião agradecendo a todos pela presença. 5 

Em seguida passou-se a instalação da mesa coordenadora convidou o Secretário 6 

Municipal de Saúde Dr. Edson Riccomi e a SubSecretária Sra. Maria Gorete 7 

Gonçalves Niitsu Brígido e a Vice-Presidente Sra. Maria Elizabeth Ramos Martins 8 

para compor a mesa, e convidou a conselheiro Sr. Adilson Lopes dos Santos para 9 

secretariar os trabalhos. Dando-se inicio a reunião, com a palavra o Sr. Adilson Lopes 10 

dos Santos, fez a leitura da Qüinquagésima terceira ata, reunião extraordinária, 11 

após a leitura da ata, não tendo nenhuma ressalva, abriu-se para votação sendo 12 

aprovada por todos (as) conselheiros (as) presentes. Dando seguimento ao 13 

expediente, informes do Secretário Municipal da Saúde, Dr. Edson Riccomi, informou 14 

que trouxe todos os dados atualizados, da Dengue e da Gripe A H1N1, e diz que em 15 

Guaratinguetá hoje, tem o total da soma de casos, de Dengue, até os dias atuais (dia 16 

vinte e dois de maio de dois mil e treze), o total de 487 (Quatrocentos e oitenta e 17 

sete casos) de Dengue. Esses casos são casos notificados, com a característica da 18 

doença, sendo que estão confirmados 101 (Cento e um) casos, e desses casos 19 

confirmados temos, 78 (Setenta e oito) casos que são do nosso município, e os 23 20 

(Vinte e três) restantes pertencem a outros municípios. Em relação ao ano passado 21 

nós estamos em aproximadamente 9% (Nove por cento) da epidemia do ano passado, 22 

abaixou, mais ainda não é o suficiente, devemos manter a cidade em alerta nesse 23 

combate contra a Dengue. Em relação à Gripe A H1N1, nós temos até agora 32 24 

(Trinta e dois) casos com suspeitas, e confirmados temos 09 (Nove). O que temos 25 

visto, no nosso município, nos últimos dias, é que aconteceu um aumento muito grande, 26 

de doenças respiratórias, doenças relacionadas à gripe comum, entre outras. Temos 27 

que tomar muito cuidado, a Secretaria de Saúde tem trabalhado muito em relação a 28 

isso, para que não vire uma epidemia, aqui na nossa cidade, temos alertado a 29 

população para tomarem os devidos cuidados, para poderem se prevenir. E outra 30 

influenza viral que nós temos, deparado principalmente nas crianças é a Coqueluche, 31 

nós temos até agora cerca de 18 (Dezoito) casos suspeitos, e 1 (Um) confirmado, 32 

mais todos com as características verdadeiras, da doença. Essa doença, se pega com 33 

muita facilidade. Informa ainda que no final do ano passado, nós tínhamos cerca de 34 

R$ 460.000 (Quatrocentos e sessenta mil) reais, verba do Ministério da Saúde, 35 
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sendo que uma parte era destinada, para a compra de equipamentos, para as 36 

Unidades Básicas de Saúde, esse dinheiro não foi utilizado ano passado, e teria de 37 

ser devolvido, e foi feito um projeto, no ano, que seria aprovado na Câmara Municipal, 38 

que reclassificassem esse dinheiro, e fosse devolvido ao Governo. Pois já realizamos 39 

esse procedimento, e esse dinheiro já está sendo devolvido. Existem negociações 40 

junto ao Secretario do Estado, e do Ministério, para que nós possamos reaver esse 41 

dinheiro, retornando-o para os cofres públicos do município, para que possamos fazer 42 

essas compras, desse material que está faltando na rede. E diz também que a 43 

respeito da sede do COMUS (Conselho Municipal da Saúde) em breve estarão 44 

mudando a sede de local. Finalizando esses assuntos Dr. Edson Riccomi responde os 45 

questionamentos dos Senhores (as) Conselheiros (as). Passou-se a palavra a Sra. 46 

Ângela Maria dos Santos Costa, que pergunta se no nosso município, já houve algum 47 

caso de morte, pela Gripe A H1N1, e qual a faixa etária das crianças que estão 48 

suspeitas de estarem com a doença, da Coqueluche. Dr. Edson Riccomi responde, que 49 

já se teve um paciente, que morreu, por complicações do vírus da Gripe A H1N1, por 50 

doenças respiratórias, e foi a óbito, no atestado de óbito, não consta morte, pela 51 

doença da Gripe H1N1, mais sabemos que não foi considerada morte oficial, pela 52 

Gripe H1N1, mas nos deixa em alerta, pois foi causada pelo vírus, através de doenças 53 

respiratórias, e um uma pneumonia típica viral. E a Coqueluche está atingindo crianças 54 

na faixa etária de 06 (seis) a 10 (dez) anos de idade, na maioria dos casos. Com a 55 

palavra a Vice-Presidente Sra. Maria Elizabeth Ramos Martins pede ao Dr. Edson 56 

Riccomi, que esclareça sobre as propagandas das vacinas, da Gripe A H1N1, que estão 57 

em falta, nos postos de saúde, pois as pessoas têm procurado tomar essa vacina, mais 58 

na verdade não está tendo essas vacinas nos nossos postos de saúde. Dr. Edson 59 

Riccomi diz, que o Governo, prorrogou os prazos, para as pessoas tomarem a vacina, 60 

só que o Governo esqueceu-se de nos mandar essas vacinas para o nosso município. 61 

Pois as vacinas que temos hoje, são as vacinas para dose de reforço para as crianças 62 

de até 02 (dois) anos. O governo disse que em breve irá disponibilizar essa vacina, 63 

para o nosso município. Passou-se a palavra ao Sr. Adilson Lopes dos Santos, dando 64 

seguimento ao expediente, passou-se para as proposições dos Senhores (as) 65 

Conselheiros (as). O Sr. Clóvis Bevilacqua, propôs em relação à Dengue, e a Gripe A 66 

H1N1, que envolva toda a comunidade, a respeito dessas doenças, pois a comunidade 67 

está muito omissa, que de mais atenção a esse fato, pois é um problema muito sério. 68 

Não tendo mais proposições dos Senhores (as) Conselheiros (as). Dr Edson Riccomi, 69 

responde que em relação, a Dengue, a Secretaria de Saúde, fez um trabalho junto, 70 
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com as associações de bairros, para estarem informando a população, sobre a Dengue 71 

e a Gripe A H1N1, para não deixar cair no esquecimento. Terminada as explicações do 72 

Dr. Edson Riccomi. Colocou-se em votação a proposta do Senhor Clóvis Bevilacqua. 73 

Sendo aprovada por todos (as) Conselheiros (as) presentes. Passou-se a palavra ao 74 

Sr. Adilson Lopes dos Santos, comunicando que no mês de Janeiro, foi enviado, um 75 

ofício, para a Secretaria de Educação, solicitando a indicação dos Senhores (as) 76 

Conselheiros (as). Já tendo a indicação dos dois conselheiros (as). Sendo Titular a 77 

Senhora. Ana Maria Gualiato Pimentel e sua Suplente a Senhora. Mônica Quissak 78 

Bartelega. Dando seguimento, o Sr. Adilson Lopes dos Santos, entra na ordem do dia, 79 

que é sobre as formações das proposições. Terminada as sugestões do Sr. Adilson 80 

Lopes dos Santos sobre a Constituição e nomeação das Comissões Executiva; de 81 

Comunicação; de Legislação e Recursos Humanos; de Planos, Projetos e Programas; de 82 

Acompanhamento da Gestão do Sistema e Controle Social; de Orçamento e Finanças; 83 

de Assistência Farmacêutica. Colocada em votação. Sendo aprovada por todos (as) 84 

Conselheiros (as) presentes. E também sobre as Devoluções da verba do Termo 85 

Aditivo 01/2012 no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) que teve como objeto a 86 

aquisição de equipamentos para o Serviço de Urgência e Emergência do Pronto 87 

Socorro Municipal, e a Devolução da verba do Termo Aditivo 02/2012 no valor de R$ 88 

360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais) que teve como objeto investimentos nas 89 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) através do Programa Qualis_UBS. Sendo aprovada 90 

por todos (as) Conselheiros (as) presentes. Finalizando a Presidente Sra Nilce 91 

Monteiro Sanches da Silva, agradeceu pela presença, e desejando uma boa tarde a 92 

todos. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerrou-se às onze horas e trinta 93 

minutos, lavrando-se a presente ata que vai assinada por mim, Adilson Lopes dos 94 

Santos que secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro 95 

também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de 96 

gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. 97 

Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer 98 

momento.  99 

  100 

Aprovada em plenária:  101 

- Constituição e nomeação das Comissões Executiva; de Comunicação; de Legislação e 102 

Recursos Humanos; de Planos, Projetos e Programas; de Acompanhamento da Gestão 103 

do Sistema e Controle Social; de Orçamento e Finanças; de Assistência 104 

Farmacêutica.  105 
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- Devolução da verba do Termo Aditivo 01/2012 no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil 106 

reais) que teve como objeto a aquisição de equipamentos para o Serviço de Urgência 107 

e Emergência do Pronto Socorro Municipal. 108 

- Devolução da verba do Termo Aditivo 02/2012 no valor de R$ 360.000,00 109 

(Trezentos e sessenta mil reais) que teve como objeto investimentos nas Unidades 110 

Básicas de Saúde (UBS) através do Programa Qualis_UBS. 111 

- Devolução de R$ 12204,42 (Doze mil duzentos e quatro reais e quarenta e dois 112 

centavos) referente a juros na aplicação no mercado financeiro dos valores dos 113 

Termos Aditivos 01 e 02/2012.  114 
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