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Às nove horas e cinqüenta e cinco minutos, do dia trinta de Julho, de dois mil e quinze, reuniram- se na 1 

“Associação dos Aposentados de Guaratinguetá” sito à Rua Vereador Benedito Honório de Oliveira, nº 2 

170 – Centro, - os membros deste Conselho com a presença de doze membros, sendo dez titulares e dois 3 

suplentes. Dando início aos trabalhos a Presidente Srª. Nilce Monteiro Sanches da Silva abriu a reunião 4 

agradecendo a presença de todos. Em seguida passou-se para a instalação da Mesa Coordenadora, a Sr.ª 5 

Maria Gorete Secretária em Exercício, o Sr. Marlon Pisani Bichels da Mesa Diretora e o Secretário do 6 

Comus Sr. Adilson Lopes dos Santos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos cumprimenta a 7 

todos e as convidadas Ana Paula, Rosalba e a Débora que foram Delegadas na Conferencia Estadual e 8 

que vieram nos trazer uma fala do que acharam da Conferência. Antes da fala do Gestor eu queria tocar 9 

num assunto aqui de um munícipe sobre questionamentos a Vigilância Epidemiológica. O fato é que ele 10 

foi mordido por um cão de rua, e ele considera que o atendimento que ele teve não foi correto e ele quer é 11 

que isso não aconteça com outras pessoas então em conversa com o Dr. Felipe Guedes passei a ele os 12 

questionamentos que o munícipe fez para mim, a população não sabe o papel do serviço da Vigilância na 13 

questão dos cachorros de rua, mas infelizmente ele não pode vir, pois esta em período de férias então ele 14 

passou por e-mail a resposta a todos os questionamentos que estarei lendo agora. Feita a leitura colocou 15 

que espera que as respostas tenham esclarecido o munícipe e que se necessário maiores esclarecimentos 16 

na próxima reunião o Dr. Felipe Guedes se colocou a disposição para estar aqui. Com a palavra o 17 

Conselheiro Sr. Saluar Pinto Magni cumprimenta a todos, coloca que a ex-esposa veterinária, foi mordida 18 

por um cachorro e foi para o hospital se medicar e para sua surpresa a médica que a atendeu lhe 19 

perguntou o que deveria ser feito. Considerou o fato lamentável já que a última coisa que se espera de um 20 

médico e ele perguntar o que fazer e por isso acha que os profissionais deveriam ser esclarecidos para 21 

saberem quais os procedimentos necessários nestes casos. Com a palavra a Secretária em Exercício Sra. 22 

Maria Gorete cumprimenta a todos e coloca que existe um serviço dentro da Vigilância Epidemiológica 23 

que é comandado pela Enfermeira Karina e eu tenho conhecimento que lá eles fornecem todo tipo de 24 

informação necessárias para os funcionários que atuam dentro do Pronto Socorro e o fato da médica em 25 

questão não conhecer esse procedimento é pura falta de interesse em perguntar para quem esta 26 

comandando o Serviço de Enfermagem e se informar sobre o protocolo para este tipo de atendimento. 27 

Peço ao munícipe que vá até a Ouvidoria SUS na Secretaria de Saúde para que possamos esclarecer 28 

melhor este fato ocorrido. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca que o assunto está 29 

registrado e que se maiores esclarecimentos forem necessários traremos na próxima reunião o Dr. Felipe 30 

Guedes para fazê-lo. Com a palavra a Secretária em Exercício Sra. Maria Gorete coloca que está à frente 31 

da Secretaria desde o dia primeiro de julho, um mês bastante ativo por que aconteceram varias coisas que 32 

estão ainda em andamento e, portanto na próxima reunião estarei trazendo a vocês todas as atividades 33 

desenvolvidas. Estarei trazendo as mudanças efetuadas na Rede Cegonha que foram bastante 34 

significativas no que diz respeito à porta de entrada das gestantes que hoje é no Hospital Frei Galvão e 35 

não mais na Santa Casa. Acho importante e estou curiosa para saber é quanto à fala das Delegadas que 36 

nos representaram na Conferência Estadual de Saúde. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos 37 

dando continuidade ao Expediente abre para as proposições dos Srs. (as) Conselheiros (as). Com a 38 

palavra o conselheiro Sr. Luis Divino coloca que gostaria que os Prestadores de Serviço de Saúde, Santa 39 

Casa e Hospital Frei Galvão passassem para o conselho quais são os serviços SUS por eles prestados no 40 

município e também sobre a filantropia. Com a palavra a Secretária em Exercício Sr.ª Maria Gorete 41 

coloca que na verdade não são contratos são convênios e que temos dois convênios o Convenio de saúde 42 
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Municipal da Santa Casa e o Convenio de Saúde Municipal com Frei Galvão. Com a Santa Casa hoje a 43 

gente tem a Media Complexidade tudo de Média está com o Prestador Santa Casa e com o Hospital Frei 44 

Galvão tem a Alta Complexidade um convenio com prestação a saúde com o Hospital Frei Galvão que 45 

inclui todos os serviços com a Alta Complexidade além do o Pronto Socorro Municipal e a Unidade 46 

Materno Infantil. Com a palavra o Sr Adilson Lopes dos Santos solicita que em virtude da propositura do 47 

conselheiro Sr. Luis Divino que na próxima reunião os Prestadores Santa Casa e Hospital Frei Galvão 48 

apresentem a este conselho qual o nível de filantropia que cada um exerce já que o restante dos serviços 49 

está acordado nos Convênios. Com a palavra o conselheiro Sr. Marlon Pisani Bichels cumprimenta a 50 

todos e coloca que a filantropia das entidades se da devido à oferta de 60 % dos atendimentos no padrão 51 

SUS, portanto a filantropia do Hospital Frei Galvão é essa. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos 52 

coloca que na próxima reunião estaremos tratando deste assunto. Com a palavra a conselheira Sra. Maria 53 

Aparecida de Lorena diz ter conhecimento que pacientes estão com todos os exames pré-operatórios, mas 54 

não conseguem marcar a cirurgia, pois alegam falta de vagas e gostaria de um esclarecimento do que está 55 

de fato acontecendo. Com a palavra a Secretária em Exercício Sr.ª Maria Gorete coloca que temos um 56 

Convênio firmado com a Santa Casa com direito a 50 Cirurgias Eletivas mês sendo que o paciente leva 57 

toda a documentação, a Secretaria realiza todos os exames pré-operatórios e não tenho conhecimento de 58 

fila de espera, sendo que a Santa Casa nos envia a data do agendamento do risco cirúrgico, mas vamos 59 

verificar o que está acontecendo. Com a palavra a conselheira Sr.ª Fernanda Muriano coloca que para tirar 60 

a duvida sobre a questão do seu Divino que todo Hospital Filantrópico para ter sentido de filantropia tem 61 

que ter atendimento no mínimo de 60 % atendimento geral e 40 % de Convênio particular isso é no geral. 62 

Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos dando seguimento passa para a Ordem do Dia com o 63 

Primeiro item que é Discussão e Deliberação dos Convênios 07/15 e 10/15 e das Reti-Retificações 09/15 64 

e 10/15 referente à Estrutura Logística do Pronto Socorro Municipal com o Hospital Maternidade Frei 65 

Galvão. Vou passar para a Secretária em Exercício Sra. Maria Gorete que nos dará a explicação 66 

necessária, pois teríamos que deliberar hoje, mas não temos o quórum então vamos deixar os conselheiros 67 

aqui presentes cientes da situação e vamos colocar uma reunião da Mesa Diretoria e Comissão Executiva 68 

para deliberar sobre isso. Com a palavra a Secretária em Exercício Sr.ª Maria Gorete coloca que no dia 69 

primeiro de Janeiro o Pronto Socorro mudou da Santa Casa para as instalações do Frei Galvão com o 70 

conhecimento de todos aqui já que foi muito debatido e desde essa data foram feitos dois convênios um 71 

para manutenção da alimentação nos mesmos moldes de valores que eram pagos para a Santa Casa, 72 

convênio este que dá direito há vinte e cinco refeições, sendo café da manha, almoço, e jantar para os 73 

funcionários da Prefeitura que estão alocados no Pronto Socorro Municipal, sendo isso foi conveniado no 74 

dia primeiro de janeiro no valor de 15 mil reais por mês para a manutenção dessa alimentação para os 75 

nossos servidores. Porém por uma questão de ordem financeira e orçamentária não foi feito o repasse 76 

deste valor mês até a presente data por isso tivemos que fazer um acordo com o Prestador um termo 77 

aditivo que denominamos Reti-Retificação que a partir de julho agora nós iremos pagar os quinze mil 78 

para o serviço de alimentação dos nossos servidores tanto no Pronto Socorro Adulto quanto no Materno 79 

Infantil e quanto ao atrasado que é noventa mil reais estaremos parcelando. Que fique registrado que 80 

mesmo não recebendo em momento algum o Hospital Frei Galvão interrompeu a alimentação dos 81 

servidores da saúde.  Então com este termo de Reti- Retificação parcelamos os noventa mil reais em seis 82 

parcelas e estaremos pagando até dezembro de 2015 trinta mil reais sendo quinze mil do atual e quinze 83 

mil do devedor. Esta mesma Reti-Retificação foi feita para o convenio de energia, água, telefone, 84 
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oxigênio e outros nos mesmos moldes e precisamos da aprovação deste conselho para efetuar o 85 

pagamento e ficarmos em dia com o Hospital Frei Galvão. Com a palavra o conselheiro Sr. Geniel 86 

Augusto pergunta se o Materno Infantil tem funcionários da Prefeitura. Com a palavra a Secretária em 87 

Exercício Sr.ª Maria Gorete, todos os funcionários são da Prefeitura e mantemos as mesmas equipes que 88 

tínhamos na Santa Casa, mas o Hospital Frei Galvão complementa com seus funcionários sem custo 89 

algum para a Secretaria o serviço de enfermagem. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos passa 90 

para o segundo e último item que é sobre a Conferência Municipal de Saúde/ Plenária Regional Etapa da 91 

7º Conferencia Estadual de Saúde e Conferencia Estadual de Saúde (informes) e coloca que enviou 92 

através de e-mail ontem o Relatório Final na da nossa Conferencia Municipal o Relatório da Plenária 93 

Regional e só não enviou a Estadual por que ainda não foi disponibilizado no site do Conselho Estadual 94 

de Saúde, pois eles devem estar fechando o relatório. Quanto ao nosso relatório vamos encaminhar ao 95 

Prefeito vamos fazer de forma oficial, vamos levar o relatório e as propostas da 6º Conferencia que ainda 96 

não foram cumpridas, pois isso vai fazer parte do Plano Municipal de Saúde. Quem participou da 97 

Conferência tem conhecimento que tiramos Delegados para a Conferência Regional e que na Regional 98 

foram tirados Delegados para a Estadual e Nacional. No final da nossa Conferencia escrevemos uma carta 99 

política que denominamos Carta de Guaratinguetá e vou ler rapidamente para vocês entenderem já que 100 

tivemos pouca presença de conselheiros na Conferencia Municipal. Após a leitura da Carta de 101 

Guaratinguetá comunicou que esta e a carta da Etapa Regional denominada Carta de Pindamonhangaba 102 

foram encaminhadas para Conferência Estadual através de Moção onde conseguimos o número 103 

necessário de assinaturas para que fosse aprovada. Em seguida passou a palavra para as Delegadas Ana 104 

Paula Pereira Rosa, Rosalba Monteiro Paes Gall e Débora Cristina Claro Alves que explanaram como foi 105 

e o que acharam de nos representar na Conferência Estadual de Saúde. Com a palavra o Sr. Adilson 106 

Lopes dos Santos diz que gostaria de agradecer a presença das Delegadas e que foi muito bom e uma 107 

nova experiência e um novo conhecimento ter participado com elas na Conferência Estadual de Saúde.  108 

Coloca ainda que esta sendo cobrado pelos Conselheiros Estaduais que representam a Plenária Estadual 109 

de Movimento Popular para que coordene uma Plenária em nossa região e que para isso vai precisar da 110 

ajuda do Comus e da Secretaria de Saúde.  Para finalizar a minha fala coloca aos Conselheiros (as) que 111 

conforme proposta da Conferência Municipal de Saúde teremos que diminuir o número de cadeiras, ou 112 

seja, mudarmos a Composição do Comus, pois estamos encontrando grande dificuldade de obtermos 113 

quórum necessário para as deliberações devido ao não comparecimento dos representantes de alguns 114 

segmentos, discutiremos isto na próxima reunião. Com a palavra a Presidente Sr.ª Nilce Monteiro 115 

Sanches da Silva encerra a reunião, agradecendo a presença dos Senhores (as) Conselheiros (as). Não 116 

havendo nada mais a tratar a reunião encerrou-se às onze horas e trinta minutos, lavrando-se á presente 117 

ata que vai assinada por mim Adilson Lopes dos Santos que secretariei e pelos demais membros 118 

conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso 119 

multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros 120 

e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 121 

Deliberações:  122 
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