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Às nove horas e trinta minutos, do dia dezesseis de Dezembro, de dois mil e quatorze, reuniram-se na 1 

“Associação dos Aposentados de Guaratinguetá” sito à Rua Vereador Benedito Honório de Oliveira, 2 

nº 170 – Centro, - os membros deste Conselho com a presença de dezesseis membros, sendo onze 3 

titulares e cinco suplentes. Dando início aos trabalhos a Presidente Srª. Nilce Monteiro Sanches da 4 

Silva abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida passou-se para a instalação da 5 

Mesa Coordenadora o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Edison Riccomi, o 1º Secretário Sr. Marlon 6 

Pisani Bichels, a Sub-Secretária Sr.ª Maria Gorete, o Secretário do Comus, Sr. Adilson Lopes dos 7 

Santos. Com a palavra o Secretário do Comus Sr. Adilson Lopes cumprimenta a todos, vamos dar 8 

inicio a reunião de hoje nossa ultima reunião do ano de 2014 que deveria ser realizada na quinta feira, 9 

mais foi antecipada devido à apresentação do novo Pronto Socorro, então quinta feira às 10 horas no 10 

Frei Galvão a inauguração do novo Pronto Socorro e todos os conselheiros (as) estão convidados. 11 

Hoje não estaremos efetuando deliberação de Ata ficando para a reunião de Janeiro assim vamos 12 

passar aos informes da mesa fazendo a leitura da documentação recebida, temos documentos da 13 

Ouvidoria SUS com denúncia de usuários reclamando das péssimas condições do Pronto Socorro 14 

Municipal, informando que o local é muito quente, não tem ventilação adequada, sujo, e sem 15 

condições de atender ninguém. Diante dessas evidencias o Secretario de Saúde solicitou através do 16 

Ofício SMS 276/2014 que o COMUS realizasse em caráter de urgência uma vistoria no local fazendo 17 

um parâmetro em cima do relatório feito pela Vigilância Sanitária Municipal e Estadual para verificar 18 

se os apontamentos feitos foram cumpridos no que tange a melhorias na parte estrutural do Pronto 19 

Socorro. Vistoria realizada foi encaminhado a Secretaria de Saúde o Ofício Nº. 045/2014 com o 20 

parecer sobre o constatado. Com a palavra o Secretário de Saúde Dr. Edison Riccomi para os 21 

informes do Gestor, cumprimenta a todos e agradece a presença do Dr. Mariano Garcia Rodriguez, 22 

Secretário de Justiça da Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá que veio hoje nos fazer uma 23 

visita para conhecer a sistemática do Conselho Municipal de Saúde. Quanto aos informes queria 24 

aproveitar e fazer um balanço do ano todo e inicialmente tenho a informar aqui hoje para vocês é o 25 

fechamento das negociações em torno do Pronto Socorro Municipal Guaratinguetá, o qual nós 26 

estamos em conversação já há praticamente dois anos e que todos vocês participaram e sabem das 27 

dificuldades encontradas em situações pontuais e em determinados pontos de atendimento no Pronto 28 

Socorro Municipal em relação à estrutura física, em relação ao fluxo de atendimento do Pronto 29 

Socorro com a Santa Casa e algumas outras dificuldades. Diante disso debatemos essa situação por 30 

todo esse tempo e há aproximadamente seis meses atrás o Hospital Frei Galvão manifestou-se com a 31 

possibilidade de fazer uma reforma e adequação no espaço dentro das suas instalações para que nós 32 

pudéssemos realizar a transferência do Pronto Socorro Municipal. Durante esse processo todo antes 33 

dessa manifestação a Santa Casa de Misericórdia nos ofereceu um espaço dentro da entidade para 34 

construção de um novo Pronto Socorro, mas infelizmente foram encontradas dificuldades 35 

documentais, dificuldades no espaço físico e dificuldades de origem financeira além da maior 36 

dificuldade que era a de prosseguir dentro do espaço hoje ocupado pelo Pronto Socorro Municipal em 37 

vista do já colocado acima. Portanto diante da manifestação do Hospital Frei Galvão demos início às 38 

conversações que foram bem encaminhadas sendo que hoje já temos um espaço que consideramos 39 

adequado para ser utilizado como Pronto Socorro Municipal e que foi reformado com recursos 40 

próprios do Hospital Frei Galvão que fez um investimento nessa área de aproximadamente um milhão 41 

e duzentos mil reais. Fizemos uma visita extra oficial á um mês e pouco atrás para que nós 42 
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conhecêssemos as instalações, o Conselho Municipal de Saúde participou ativamente dessa visita e 43 

acenou com uma possibilidade de aprovação dessa mudança naquele mesmo dia e essa transferência 44 

vai ocorrer no dia primeiro de Janeiro de 2015 sendo que às sete horas da manha vai ser iniciado o 45 

atendimento no Pronto Socorro dentro da instalação nova com a entrada na rua de trás do Hospital 46 

Frei Galvão. Como nós havíamos prometido vai ser feito o asfaltamento daquela rua que já era para 47 

estar pronto, mas nós tivemos alguns problemas dentro da Prefeitura Municipal em relação à massa 48 

asfaltica mais já esta dentro do planejamento e enquanto isso a Secretaria de Serviços Urbanos deu 49 

uma acertada nos níveis do paralelepípedo para trazer maior conforto para os pacientes transportados 50 

pelas ambulâncias e o Departamento de Transito já equalizou a alteração de algumas linhas conforme 51 

solicitado pelo Conselho Municipal de Saúde para facilitar o acesso às pessoas junto a esse Pronto 52 

Socorro. Já foram abertas as licitações para compra de algumas ambulâncias de grande porte são 53 

ambulâncias tipo VAN, sendo que essas licitações já estão em fase final, são quatro viaturas novas 54 

grandes alem de uma UTI nova que Guaratinguetá ate hoje sofre com a falta e pedimos ainda para 55 

licitar uma UTI nova para facilitar o transporte de pacientes graves. Estamos conversando bastante 56 

com a Santa Casa e o Frei Galvão para se estabelecer uma logística em relação às internações e em 57 

relação ao fluxo desses pacientes por que dentro do sistema de atendimento Urgência e Emergência 58 

nos sabemos que tanto a Santa Casa quanto o Frei Galvão são de fundamental importância para o 59 

paciente que da entrada no Pronto Socorro, essas conversas já estão bastante adiantadas sendo que o 60 

José Otavio com a sua equipe e a Sub-Secretária Maria Gorete Niitsu Brígido estão encabeçando essa 61 

negociação junto aos Prestadores enfim nós estamos regularizando essa situação tentando com isso 62 

minimizar o impacto das modificações que serão implantadas no atendimento da saúde em nosso 63 

município. O mais importante nisto tudo e que nesses vinte e quatro meses que nós estamos à frente 64 

da Secretaria de Saúde na Gestão do Dr. Francisco Carlos e que todas as conversas todas as 65 

dificuldades todas as determinações e modificações que nós fizemos foram sempre acompanhadas e 66 

aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde ao qual mantemos parceria direta e aberta com o 67 

objetivo de estarmos fazendo o melhor dentro da área da saúde para a nossa comunidade. Por isso 68 

gostaria de agradecer a paciência que vocês tiveram comigo ate agora e agradecer essa participação 69 

ativa de todos os conselheiros sem nenhuma exceção seja sofrendo criticas ou sofrendo elogios a 70 

gente sempre chega a um denominador comum e isso é o mais importante. O passo inicial vai 71 

acontecer no dia primeiro de janeiro com a apresentação das instalações do Pronto Socorro para a 72 

Comunidade (próxima quinta feira) passo este que trará uma serie de modificações no atendimento de 73 

Urgência e Emergência e eu acredito que nos próximos quatro a seis meses nós tenhamos algumas 74 

dificuldades de adequação, mas com certeza serão sanadas. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes 75 

agradece as palavras do secretario e da seguimento ao expediente passando para as proposições dos 76 

Srs. (as) Conselheiros (as). Com a palavra o conselheiro Sr. Clovis Bevilacqua cumprimenta a todos e 77 

coloca que sua proposição se refere à realização de uma campanha de orientação ao usuário do SUS 78 

sobre a mudança do Pronto Socorro e espera que esta seja realmente levada em frente em vista de que 79 

outras proposições aprovadas neste conselho, por exemplo, a no que diz respeito a dengue não foram 80 

efetivadas. Quanto ao Pronto Socorro nas instalações da Santa Casa tenho a dizer que após uma visita 81 

juntamente com a Presidente do Comus verificamos que a área é insalubre e que por isso tem 82 

prejudicado o atendimento dos pacientes já que é notório que os profissionais que lá trabalham estão 83 

em estado psicológico de alto estresse devido não terem as mínimas condições de bem atender a 84 

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 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 

 

população. Por isso tudo acredito que a mudança do Pronto Socorro Municipal para o Hospital Frei 85 

Galvão trará sem dúvida nenhuma melhorias no atendimento da população e espero que nas novas 86 

instalações os profissionais médicos e de enfermagem possam atender os pacientes com mais carinho, 87 

com mais comprometimento. Portanto quero parabenizar o Secretario de Saúde e todo o pessoal da 88 

saúde, o Prefeito Francisco Carlos pela mudança que vai ser efetivada e dizer que nós do conselho 89 

temos a preocupação e temos realizado nosso trabalho de fiscalização para que a população tenha o 90 

melhor atendimento possível dentro do que preconiza o SUS, Universal, Igualitário e Equânime 91 

independentemente do serviço ser executado pela Santa Casa ou o Hospital Frei Galvão. Proponho 92 

que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura se utilizem de todos os meios de comunicação para informar a 93 

população da mudança do Pronto Socorro Municipal que sem dúvida nenhuma trará satisfação a 94 

todos. Com a palavra o conselheiro Sr. Marco Antonio complementando a fala do conselheiro Sr. 95 

Clovis Bevilacqua diz que espera que nas novas instalações a equipe de trabalho efetue um melhor 96 

atendimento a população praticando da melhor maneira possível os seus conhecimentos em urgência e 97 

emergência dentro do protocolo estabelecido. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Garcia coloca 98 

que não devemos esquecer e temos que agradecer o trabalho realizado pela Santa Casa durante todos 99 

estes anos em que acolheu o Pronto Socorro Municipal sendo que a instituição sempre procurou 100 

dentro do possível atender a população da melhor forma possível. Com a palavra o conselheiro Sr. 101 

Divino complementando a fala do conselheiro Sr. Paulo Garcia coloca que a Santa Casa de 102 

Guaratinguetá é histórica e que gostaria de propor que fizesse uma moção de agradecimento a 103 

entidade por todos estes anos de acolhimento e serviços prestados ao Pronto Socorro Municipal. 104 

Colocada em votação pela Presidente a proposição foi aprovada por todos os presentes. Com a palavra 105 

o conselheiro Sr. Marcelo Augusto de Assis pegando a fala do conselheiro Sr. Paulo Garcia e do 106 

conselheiro Sr. Divino diz que só queria parabeniza-los por que o Pronto socorro Municipal é 107 

administrado pela Secretaria de Saúde nas instalações da Santa Casa e vou pedir licença para vocês e 108 

pedir desculpa e não quero ser mal interpretado, pois acho que tem tantas coisas para a gente discutir 109 

mais importantes e a gente acaba entrando em detalhes e o tempo esta passando muito rápido e que 110 

temos que discutir sobre a parte técnica do Hospital Frei Galvão e outras coisas mais importantes. 111 

Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, dando seguimento à reunião passa para o primeiro item da Ordem 112 

do Dia – Contrato com o Hospital Frei Galvão – Pronto Socorro Municipal e faz a leitura do contrato 113 

excluindo algumas cláusulas que não farão parte do mesmo. Com a palavra o Secretário de Saúde Dr. 114 

Edison Riccomi explica o motivo da exclusão das cláusulas e diz que trouxe este contrato antigo para 115 

que todos tivessem ciência de como ficará o novo excluindo-se as cláusulas que não tem 116 

fundamentação. Com a palavra o conselheiro Sr. Clovis diz que ficou em duvida na clausula trinta e 117 

um e que gostaria que fosse melhor esclarecida.  Com a palavra o Dr. Edison Riccomi diz que vai 118 

retirar esta cláusula e que estudará uma melhor descrição para a mesma no novo contrato. Com a 119 

palavra à conselheira Sra. Fernanda Muriano diz que também parabeniza a Santa Casa pelos serviços 120 

prestados e por ter tido muitos anos de capacidade lembrando que não é fácil administrar e cita como 121 

exemplo Santa Casa de São Paulo que passa hoje por grande dificuldade. Parabeniza a Secretaria de 122 

Saúde por essa transferência e lembra que o importante não é só espaço físico, mas também a equipe 123 

técnica que terá pela frente o desafio de melhor atender a população e pede também para que não se 124 

esqueçam da Saúde Mental e que precisamos levar em frente o projeto do CAPS já que o Grupo da 125 

Fraternidade Irmão Altino esta sobrecarregado no atendimento a Saúde Mental sendo que a tendência 126 
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é de sempre aumentar, deseja a todos um ótimo Natal muita saúde, paz e que no ano que vem 127 

estejamos aqui novamente muito obrigado. Com a palavra o conselheiro Sr. Marcelo coloca que á 128 

hora que cheguei aqui vocês estavam falando sobre o contrato no Hospital Frei Galvão, da logística e 129 

do transporte, mais me recordo que nas reuniões passadas os pontos básicos que foram discutidos em 130 

relação à Santa Casa não foi só a questão do contrato, tem outros detalhes, mais o que vai representar 131 

no final aqui é só a votação então eu gostaria de aproveitar a oportunidade já que foi falado das nossas 132 

moderações que fosse dado a oportunidade de fala ao Sr. Carlos Henrique Provedor da Santa Casa. 133 

Com a anuência da Plenária com a palavra o Provedor da Santa Casa Sr. Carlos Henrique 134 

cumprimenta a todos e diz que primeiramente concorda com a colocação que o conselheiro Sr. Clóvis 135 

fez que fosse mais que necessário que o Pronto Socorro tivesse as instalações adequadas e 136 

efetivamente não estava adequada devido a um processo que se iniciou em 2009 então eu acho que 137 

isso é necessário, eu acho que a Secretaria buscou da melhor forma resolver essa questão, eu só tenho 138 

um pouco de discordância em relação à forma de como as coisas foram conduzidas. A Santa Casa não 139 

ficou sabendo em nenhum momento que o Pronto Socorro vai sair de lá eu estou sabendo 140 

formalmente aqui, não houve qualquer preocupação com a Santa casa para que ela se preparasse para 141 

essa mudança e volto a dizer formalmente a gente teve na semana uma serie de reuniões inclusive 142 

com possibilidades de que algumas especialidades continuassem na Santa Casa. Apresentamos uma 143 

proposta referente a valores no caso de ficarmos com a Obstetrícia e a Pediatria, valor este estipulado 144 

em cento e quarenta mil reais que calculamos ser o custo para a Santa Casa estar prestando estes 145 

serviços. Na segunda feira passada no dia oito a gente recebeu um oficio da Secretaria de Saúde 146 

dizendo que havia uma serie de complexidades que haviam acontecido no atendimento do Pronto 147 

Socorro Municipal na Santa Casa e que haveria a necessidade de adaptação e que se havia interesse da 148 

Santa Casa em realizar essas adaptações e de continuar com o Pronto Socorro em nossas instalações. 149 

Nós nos manifestamos no dia onze solicitando mais informações de como seria o replanejamento dos 150 

serviços já que ate então só tínhamos em mãos o contrato de renovação. Para nossa surpresa, recebi 151 

ontem o e-mail dizendo que a Reunião do Comus iria ser antecipada e que seria comunicado sobre a 152 

transferência do Pronto Socorro e que seria apresentado um novo contrato. O que eu gostaria de pedir 153 

é que essas coisas acontecessem de forma que a gente tambem pudesse se preparar já que em nenhum 154 

momento a Santa Casa teve este tipo de postura, já houve momentos inúmeros de o contrato estar 155 

vencido e mesmo assim a Santa Casa não deixou de atender, de fornecer serviço, material, enfim 156 

qualquer coisa, então como eu disse no começo eu acho que o assunto não foi bem conduzido. Com 157 

relação à efetiva mudança do Pronto Socorro Municipal para as instalações do Hospital Frei Galvão 158 

considero que foi a melhor alternativa para a Prefeitura financeiramente falando já que está colocado 159 

que será sem custo algum no que se refere ao gasto com a reforma e equipamentos. Reintero que a 160 

condução desta questão podia ter sido menos traumática para a Santa Casa, em vista de que temos no 161 

dia trinta e um de dezembro vencendo o Convênio de Assistência a Saúde ao qual já iniciamos 162 

conversações e que terá modificações com a transferência do Pronto Socorro Municipal. Eu só queria 163 

trazer essas informações e que acho que deveriam estar cientes e que procurássemos em outra 164 

oportunidade conduzir o processo de forma mais gradual com todas as partes sendo informadas 165 

sabendo quando e como vai acontecer para que não tenhamos uma série de complicações e que haja 166 

um consenso para que repito a mudança não seja traumática, era isso que queria colocar ao conselho. 167 

Com a palavra o Secretário de Saúde Dr. Edison Riccomi diz que independente de qual é a situação a 168 
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conversa com relação ao Pronto Socorro Municipal dentro das instalações da Santa Casa já se arrasta 169 

há aproximadamente um ano, nós conversamos aqui com a presença do Sr. Carlos Henrique e por 170 

varias vezes ele se manifestou contrário à permanência do Pronto Socorro nas dependências da Santa 171 

Casa e para o próprio foi colocado sobre os atrasos documentais, ou seja, respostas aos ofícios 172 

enviados pela Secretaria de Saúde sobre o assunto em questão, sendo que estes ofícios estão à 173 

disposição de todos na Secretaria de Saúde. No mês de outubro tivemos uma reunião na Santa Casa 174 

com a presença da Diretora Regional de Saúde Sra. Maristela onde foi colocado se a entidade estaria 175 

interessada em manter a assistência à mulher e a criança, mas infelizmente as conversações não 176 

avançaram em virtude dos valores apresentados pela Santa Casa para prestação desses serviços já que 177 

os mesmos fogem dos valores da nossa dotação orçamentária e financeira. Gostaria de deixar claro 178 

que a Santa Casa nos fez uma proposta para manter os serviços de obstetrícia e pediatria com o 179 

entendimento de que a Secretaria de Saúde e Prefeitura ficassem com a responsabilidade sobre o 180 

fornecimento de material, insumos, medicamentos, dos médicos obstetras e pediatras e ainda o valor 181 

de cento e quarenta mil reais. Deixar claro ainda para que não fiquem dúvidas que em relação ao 182 

contrato com o Hospital Frei Galvão no que diz respeito ao Pronto Socorro Municipal os valores que 183 

serão contratados. Outro ponto que tenho que esclarecer e quanto ao vencimento dia trinta e um de 184 

dezembro do Convênio de Assistência a Saúde que temos com a Santa Casa e que já estamos em 185 

conversação para chegarmos a um acordo sendo que temos por parte do Conselho Municipal de 186 

Saúde, do Prefeito Municipal e da Secretaria de Saúde uma visão que a Santa Casa como prestadora 187 

de serviços SUS é de fundamental importância na sua condição de entidade filantrópica e parceira de 188 

longos anos e que todos estão imbuídos na manutenção do contrato de assistência para que a entidade 189 

não tenha prejuízos com estas modificações. Com a palavra o conselheiro Sr. Clovis Bevilacqua 190 

coloca que com a mudança do Pronto Socorro Municipal a Santa Casa terá a oportunidade de 191 

reformulação, de crescer e oferecer novos serviços para a população. Com a palavra o Sr. Adilson 192 

Lopes dá seguimento a Ordem do Dia – Balanço da Saúde em 2014 com a explanação do Secretário 193 

de Saúde que diz que o ano de 2014 foi um ano de muito trabalho na Secretaria de Saúde junto com os 194 

seus parceiros, e que o Hospital Frei Galvão e a Santa Casa foram fundamentais para que nos 195 

pudéssemos prestar um atendimento de melhor qualidade, mais eficaz do que tínhamos há alguns anos 196 

atrás em nosso município. Fechamos esse ano com menos de sessenta casos de dengue, com as 197 

parcerias que nós fizemos conseguimos trazer para Guaratinguetá a Alta Complexidade com a UTI 198 

Neo Natal e com o acordo que nós fizemos com Frei Galvão para atendimento a gestante de Alto 199 

Risco, nós abaixamos de dezesseis óbitos por mil na taxa de mortalidade infantil para oito a nove 200 

óbitos por mil, uma redução de quase cinqüenta por cento, esse trabalho foi feito pela Secretaria, pela 201 

Prefeitura, o Governo do Estado junto com o Prestadores Hospital Frei Galvão e a Maternidade da 202 

Santa Casa de Guaratinguetá. Implantamos a marcação de consultas via telefone nas especialidades de 203 

Odontologia, Clinica Médica, Pediatria, Obstetrícia e Oftalmologia, e para vocês terem uma idéia a 204 

gente tem marcado quase oitocentas consultas de Oftalmologia no mês via telefone, a população de 205 

Guaratinguetá hoje ela marca essa consulta em um mês para ser atendida no mês próximo sendo que 206 

no particular leva-se de três a quatro meses para ser atendido. Acabamos com as filas na porta do 207 

AME que era uma situação humilhante para a população, mas temos ainda algumas situações pontuais 208 

em vista de não termos um número suficiente de profissionais em determinadas especialidades como, 209 

por exemplo, a cardiologia, mas conseguimos minimizar em muito esta questão, estamos realizando o 210 
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acolhimento dos idosos disponibilizando mais funcionários para estarem fazendo o agendamento, 211 

realizamos aproximadamente trezentos e oitenta mil exames neste ano, um número bastante 212 

significativo com o mesmo dinheiro que gastávamos no passado para realizarmos duzentos e vinte 213 

mil. Todas as nossas negociações, todos os nossos contratos (custo/benefício) estão sendo baseados na 214 

tabela SUS com uma redução significativa com o que se gastava em contratos anteriores e é 215 

importante que o Conselho Municipal de Saúde esteja ciente da economia feita para os cofres da 216 

Prefeitura, economia esta de aproximadamente quatro milhões de reais que sem dúvida aliviam em 217 

muito os gastos com a saúde que já está em torno de 25% a 27%. Realizamos dentro do padrão tabela 218 

SUS umas mil e oitocentas tomografias, quatrocentas ressonâncias magnéticas, sendo que hoje em 219 

Municípios visinhos elas são feitas e pagas em Hospital Particular ou Clinicas ou então o paciente é 220 

encaminhado para Hospital publico seja em Taubaté ou São Paulo e fica a espera da ressonância 221 

durante seis meses. Enfim realizamos durante todo este ano aproximadamente duzentos mil 222 

procedimentos entre consultas médicas, atendimento odontológico, cirurgias, curativos, inalações e 223 

etc., um número bastante significativo para o nosso município, além de termos realizado a marcação 224 

de sete mil consultas médicas por mês via telefone o que corresponde a quase toda população de 225 

Guaratinguetá atendida durante o ano, de termos efetuados cursos de capacitação para os funcionários 226 

e de termos alcançado índices acima da média do Estado com relação à vacinação em geral. Este é o 227 

trabalho realizado pela Secretaria de Saúde no ano de 2014 contando sempre com a parceria com o 228 

Conselho Municipal de Saúde e com o aval do Prefeito Dr. Francisco Carlos que nos cobra 229 

diariamente o bom andamento da saúde em nosso município. Gostaria aqui de destacar a parceria do 230 

Conselho Municipal de Saúde que tem as portas sempre abertas para fiscalizar o nosso trabalho que se 231 

resume no melhor atendimento aos munícipes. Desejo a todos um bom Natal e Feliz Ano Novo e que 232 

em 2015 nossa parceria se fortaleça cada vez mais. Com a palavra o conselheiro Sr. Geniel 233 

cumprimenta a todos e diz que primeiramente acha que todos os conselheiros deveriam estar presentes 234 

para estar tomando conhecimento do novo contrato para depois não alegar falta de conhecimento. 235 

Gostaria de solicitar ao Secretário de Saúde que fosse apresentado também os demais serviços 236 

realizados pela Secretaria de Saúde, serviços estes que considero relevantes e que devem ser levados 237 

ao conhecimento da população como, por exemplo, o número de exames de catarata, o número de 238 

pessoas que são transportadas diariamente para Taubaté, Campinas, São Paulo e outras cidades para 239 

realizarem procedimentos que não temos no nosso município, também o número de doadores de 240 

sangue, doadores de órgãos e outros serviços aqui não relatados, obrigado pela atenção e Feliz Natal a 241 

todos. Com a palavra o conselheiro Sr. Marcos Antonio coloca que nós o povo reclamamos de tudo, 242 

mas quem que prejudica o povo é o próprio povo que depois reclama do Prefeito que não faz, do 243 

Secretário que não faz, mas não cumpre os seus deveres e só pensa nos seus direitos. Temos que 244 

cumprir o nosso dever de cidadão como, por exemplo, marcar a consulta e comparecer no dia 245 

estipulado para não estar prejudicando o outrem. Eu vivenciei quando foi feita a reforma das 246 

instalações do Pronto Socorro Municipal na Santa Casa, ficou muito bom, mas rapidamente foi 247 

destruído pelos usuários que deveriam ter o maior cuidado, pois precisam e muito deste serviço. 248 

Portanto cada um tem que fazer a sua parte, temos direitos, mas também temos deveres. Com a 249 

palavra o conselheiro Sr. Paulo Garcia propõe ao Secretário de Saúde que inicie conversações com a 250 

Câmara Municipal para que quando mudarem para as novas instalações daqui a dois anos ou mais, 251 

que fosse cedido a Secretaria de Saúde o espaço da Câmara atual para ser utilizado após estudos como 252 
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um Posto de Saúde para o bairro do Pedregulho ou a transferência do AME para o local ou vice-versa 253 

já que o bairro necessita há muito tempo ter seu Posto de Saúde e ficaria para o AME somente o 254 

atendimento de especialidades, afinal precisamos pensar no futuro, essa é a minha sugestão. Com a 255 

palavra o Dr. Edison Riccomi diz que é uma excelente sugestão e que estará levando ao conhecimento 256 

da Câmara sendo que considera a transferência do AME para lá ideal, pois temos solicitação de duas 257 

emendas parlamentar para reforma e ampliação do AME de aproximadamente um milhão de reais que 258 

poderia ser utilizado no espaço da Câmara para levantarmos ali três andares com elevador, sendo que 259 

no terceiro andar seria a Secretaria de Saúde um sonho de consumo de todos nós. Vamos dar os 260 

encaminhamentos necessários, verificar com o Jurídico os trâmites legais e aguardar o aporte das 261 

verbas das emendas parlamentares e as possibilidades de orçamento e finanças. Com a palavra o 262 

conselheiro Sr. Klauss cumprimenta a todos e pergunta ao Secretário de Saúde Dr. Edison Riccomi 263 

sobre o andamento de sua solicitação a respeito do lixo que amontoam nas imediações do Asilo Santa 264 

Isabel. Com a palavra o Dr. Edison Riccomi responde que já encaminhou ao SAEG que é o 265 

responsável por este serviço de coleta do lixo, mas ainda não foi informado se já foi realizado, mas 266 

que estará buscando esta resposta. Com a palavra o conselheiro Sr. Klauss agradece a todos por fazer 267 

parte do conselho, sendo um dos mais novos aqui e que fica muito feliz de sempre estar aqui com 268 

vocês lutando pela saúde de nosso município, desejo um bom natal a todos e contem comigo sempre 269 

obrigado. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes, vou passar para a nossa presidente fazer o 270 

encerramento da nossa ultima reunião de 2014 esperando que 2015 seja tão bom para o conselho 271 

como foi este ano e que continuemos com a parceria com a Secretaria de Saúde, agradecer a vocês 272 

terem me aturado durante esse ano, e que no ano vem seja melhor, acredito que a gente não conseguiu 273 

ainda fechar as comissões neste ano que se finda, mas no ano que vem vou continuar lutando para 274 

implantar as outras comissões para que o conselho possa andar de uma melhor maneira. Desejo a 275 

todos um Feliz natal um Próspero Ano Novo, não esquecendo que ano que vem vamos ter a 276 

Conferência Municipal de Saúde que deve acontecer em junho ou julho, sendo que antes teremos as 277 

pré-conferências que são muito importantes para estarmos buscando as propostas e os anseios da 278 

população para a saúde de nosso município nos próximos quatro anos e conto com a participação 279 

ativa dos Srs. (as) Conselheiros (as). Com a palavra a Presidente Sr.ª Nilce Monteiro Sanches da 280 

Silva, encerra a reunião agradecendo a todos pela paciência, pelo amor, muitas vezes deixando coisas 281 

importantes na vida de vocês para estar participando aqui junto a essa plenária muito obrigada a todos 282 

que Jesus continue abençoando iluminando cada um de vocês que nesses 2015 estejamos juntos 283 

novamente num só pensamento numa só fé de realização para os nossos irmãos por que nós não 284 

somos únicos nós dependemos um do outro para viver e ir em frente agradeço a Deus em primeiro 285 

lugar por que não estamos aqui por acaso cada um foi escolhido para estar aqui e escolhidos para 286 

representar nossa cidade que Deus abençoe a todos, nosso Secretario Dr. Edison Riccomi a Sub-287 

Secretária Sra. Maria Gorete pela parceria e pelo grande avanço da saúde neste ano, agradecer a Mesa 288 

Diretora e a presença do Dr. Mariano Garcia Rodriguez que veio nos prestigiar e que seja sempre bem 289 

vindo. Que Deus abençoe a todos e que tenham um Feliz e Santo Natal e um Feliz Ano Novo. Não 290 

havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às onze horas e dez minutos, lavrando-se á 291 

presente Ata que vai assinada por mim Adilson Lopes dos Santos que secretariei e pelos demais 292 

membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível 293 
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em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos 294 

Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 295 

Deliberações:  296 
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