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 Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e treze, 1 

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 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. Edison 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 à conselheira Sra. Maria Auxiliadora para 9 

secretariar os trabalhos. Com a palavra a Vice-Presidente Sra. Maria Elizabeth 10 

Ramos Martins fez a leitura de Ofício recebido da Promotoria Pública informando 11 

sobre o arquivamento de peças de informação consubstanciada em pleito do Conselho 12 

Municipal de Saúde que solicitava da Promotoria medidas judiciais necessárias para 13 

manutenção do credenciamento do Hospital Frei Galvão. Em seguida foi aberta a 14 

palavra aos conselheiros para apresentação de proposituras. O conselheiro Sr. Clóvis 15 

Bevilacqua fez as seguintes proposituras: 1. Implementar homenagem a pessoas ou 16 

entidades que tenham relevantes serviços prestados a saúde de nosso município; 2. 17 

Oficiar o Prefeito solicitando que seja cobrada das secretarias responsáveis pela 18 

limpeza pública em nosso município que a mesma seja realizada de forma efetiva e 19 

constante objetivando o combate ao mosquito da dengue, e ainda que seja feita uma 20 

campanha maciça para informar a população (através da imprensa, palestras, 21 

cartilhas, etc...) que necessário se faz a participação de todos nesta empreitada que 22 

sem dúvida trará benefícios a saúde em nosso município; 3. Que seja enviado convite 23 

ao Diretor Presidente da SAEG Dr. Laércio Andrade dos Santos para proferir 24 

palestra sobre o uso de agrotóxicos no ribeirão de Guaratinguetá e outros da 25 

utilização de ETA. O conselheiro Sr. Paulo Jefferson propõe que seja efetuada 26 

limpeza na E.E Flamínio Lessa.  O conselheiro Sr. José Luiz Divino fez as seguintes 27 

proposituras: 1. Solicita ao Secretário de Saúde que o município volte a ter 28 

excelência em saúde e que se tenha um olhar para os outros municípios que compõe o 29 

Circuito da Fé e Vale Histórico; 2. Solicita que viabilize transporte para as crianças 30 

da APAE, pois tem recebido reclamações de pais da falta deste serviço; 3. Solicita 31 

que a Vigilância Sanitária faça uma fiscalização na Cadeia Pública do município que se 32 

encontra em estado lamentável; 4. Que seja feito um estudo para viabilizar 33 

Credenciamento SUS com a Santa Casa no serviço de hemodiálise; 5. Ampliar 34 

serviços SUS no Hospital Frei Galvão. Em seguida o Secretário de Saúde Dr. Edison 35 
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Riccomi pede a palavra para explicações técnicas referente a estas proposituras, e 36 

diz que todas têm real importância dentro do sistema de saúde e no que se refere à 37 

dengue, obteve dados em reunião com a SUCEN que o acumulo de lixo representa 5% 38 

(cinco por cento) no grau de transmissão da dengue, e diz em que nenhuma situação, 39 

de ação ao combate da dengue, em regiões epidêmicas, o Ministério da Saúde e o 40 

Governo do Estado, vê isso como uma das principais causas da transmissão, e também 41 

diz que é importante manter a cidade limpa, evitando assim, serias doenças, causadas 42 

pelo acumulo de lixo. Os grandes problemas de dengue hoje, estão vinculados a 43 

moradias, terrenos com águas paradas. Existem municípios, próximos a nossa cidade, 44 

como a cidade de Potim, que por levantamento, quase 70% (Setenta por cento) das 45 

moradias, não possuem tampas nas caixas da água, estão abertas, pois o maior foco 46 

de dengue que eles possuem, são em suas próprias moradias. Nós estamos 47 

trabalhando, para combater a dengue, conseguimos diminuir o numero de casos, mais 48 

ainda não é o suficiente. E diz também que no período do mês de Janeiro ao mês de 49 

Maio, foram atendidos nos postos de saúde, cerca de 48.000 (Quarenta e oito mil) 50 

pessoas, é um número muito grande, de pacientes, extremamente alto. Existem 51 

situações, que deparamos nos postos de unidades básicas de saúde, dos bairros, sem 52 

nenhum médico, na semana inteira, não está fácil, para a Secretaria de Saúde, 53 

colocar médicos, nas redes inteiras, já que é um gasto de 25% (Vinte e cinco por 54 

cento) do orçamento. Estamos tentando melhorar os, postos de Saúde, e o 55 

atendimento, principalmente para as especialidades. Dr. Edson diz que o numero de 56 

pessoas a espera, de cirurgias, é muito grande, são muitas pessoas, que aguardam, 57 

para serem operadas, mais já estamos solucionando esse problema, e encaminhando 58 

os pacientes, para suas devidas cirurgias. Em seguida com a palavra a Presidente Sra 59 

Nilce Monteiro Sanches da Silva, colocou em votação as proposituras do Sr. Clóvis 60 

Bevilacqua, sendo aprovada por todos, Conselheiros (as) presentes. Passou-se a 61 

palavra a Senhora Fernanda Figueiredo, lembrando que no dia 25 (Vinte e cinco) de 62 

Junho, a Fraternidade Irmãos Altino, completou 53 (Cinqüenta e três) anos, e desde 63 

a sua fundação, a entidade está trabalhando, recebendo indo atrás, de melhoras, com 64 

o problema da Saúde Mental do Brasil, e diz que é voluntária há 20 (Vinte) anos, mais 65 

outros, estiveram deste a sua fundação, tudo começou, quando os doentes mentais, 66 

tinham crises, ou seja, surtos eram levados para as cadeias, para dividir celas com os 67 

presos, pois ficavam esperando uma vaga, nos grandes centros, que seriam em 68 

Itapira ou em São Paulo, e isso incomodava muita gente, pois, a família não possuía 69 

condições de manter o doente em casa, e ia para lá, e que era na época o Delegado 70 
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era o Sr. Ranieri, o delegado da policia regional, e já fazia parte do grande 71 

movimento do Brasil, um movimento que estava preocupado, com a criança órfã do 72 

Brasil. E foi questionado, sobre o que poderiam fazer com os doentes, mentais nas 73 

celas, e o Delegado, falou por que não fundar aqui na nossa cidade, um grupo de 74 

Fraternidade, que ficaria responsável pelas crianças órfãs, e os doentes mentais. E 75 

foi fundado, o grupo da Fraternidade, com um pronto socorro psiquiátrico, há 53 76 

(Cinqüenta e três) anos, e na fraternidade não só, a saúde mental, que tratamos, 77 

cuidamos também das gestantes, carentes, um projeto feito há 20 (Vinte) anos, e um 78 

projeto para tirar crianças da rua, um projeto muito serio feito há 10 (Dez) anos. 79 

com a palavra a Vice-Presidente Sra. Maria Elizabeth Ramos Martins, colocou em 80 

votação as proposituras do Sr. José Luiz Divino, sendo aprovadas por todos Senhores 81 

(as) Conselheiros (as) presentes. Dr. Edson faz suas explicações referentes ao 82 

convenio do SUS, do Hospital Frei Galvão, e responde os questionamentos dos 83 

Senhores (as) Conselheiros (as). Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos 84 

comunicou à plenária que a comissão executiva realizou uma reunião em caráter de 85 

urgência para tratar dos assuntos referentes à Devolução da verba do Termo Aditivo 86 

01/2012 no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) que teve como objeto a aquisição 87 

de equipamentos para o Serviço de Urgência e Emergência do Pronto Socorro 88 

Municipal. E a Devolução da verba do Termo Aditivo 02/2012 no valor de R$ 89 

360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais) que teve como objeto investimentos nas 90 

Unidades Básicas de Saúde (UBS).  Comunica à plenária que hoje é o aniversario da 91 

Senhora Presidente Nilce Monteiro Sanches da Silva. Com a palavra o Secretário de 92 

Saúde Dr. Edson Riccomi, comunica que já se iniciou as reformas nos postos de 93 

unidades básicas de saúde, dos bairros, da Rocinha, Vista-Alegre, e o posto ao lado 94 

do Laboratório Oswaldo Cruz. E que também está finalizando as reformas do Centro 95 

de Saúde. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos fala sobre a constituição das 96 

Comissões Executiva; de Comunicação; de Legislação e Recursos Humanos; de Planos, 97 

Projetos e Programas; de Acompanhamento da Gestão do Sistema e Controle Social; 98 

de Orçamento e Finanças; de Assistência Farmacêutica, e comunica a todos que na 99 

próxima reunião, estarão tirando fotos dos Senhores (as) Conselheiros (as) para os 100 

crachás. Finalizando a Senhora Presidente Nilce Monteiro Sanches da Silva agradece 101 

pela presença, e deseja uma boa tarde a todos. Não havendo nada mais a tratar a 102 

reunião encerrou-se às onze horas e trinta      minutos, lavrando-se a presente ata 103 

que vai assinada por mim, Adilson Lopes dos Santos que secretariei e pelos demais 104 

membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião 105 
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encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em 106 

arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, 107 

de direito, para consulta a qualquer momento.  108 

 109 

Aprovada em plenária:  110 

- As Proposituras do Senhor Clóvis Bevilacqua, implementar homenagem a pessoas ou 111 

entidades que tenham relevantes serviços prestados a saúde de nosso município;  112 

2. Oficiar o Prefeito solicitando que seja cobrada das secretarias responsáveis pela 113 

limpeza pública em nosso município que a mesma seja realizada de forma efetiva e 114 

constante objetivando o combate ao mosquito da dengue, e ainda que seja feita uma 115 

campanha maciça para informar a população (através da imprensa, palestras, 116 

cartilhas, etc...) que necessário se faz à participação de todos nesta empreitada que 117 

sem dúvida trará benefícios à saúde em nosso município;  118 

3. Que seja enviado convite ao Diretor Presidente da SAEG Dr. Laércio Andrade dos 119 

Santos para proferir palestra sobre o uso de agrotóxicos no ribeirão de 120 

Guaratinguetá, no uso de água para o consumo urbano. 121 

- As Proposituras do Senhor José Luiz Divino  122 

1. Solicita ao Secretário de Saúde que o município volte a ter excelência em saúde e 123 

que se tenha um olhar para os outros municípios que compõe o Circuito da Fé e Vale 124 

Histórico;  125 

2. Solicita que viabilize transporte para as crianças da APAE.  126 

3. Solicita que a Vigilância Sanitária faça uma fiscalização na Cadeia Pública do 127 

município. 128 

4. Que seja feito um estudo para viabilizar Credenciamento SUS com a Santa Casa 129 

no serviço de hemodiálise;  130 

5. Ampliar serviços SUS no Hospital Frei Galvão 131 
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