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Às nove horas e trinta minutos, do dia vinte e nove de Outubro, 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 dezenove membros, sendo quinze titulares 3 

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

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

com a Sub-Secretária Sr.ª Maria Gorete, o Sr. Marlon Pisani Bichels, o Secretário do Comus Sr. Adilson 6 

Lopes dos Santos que com a palavra cumprimenta a todos e dá início ao expediente colocando que não 7 

temos nenhuma ata para deliberar, a penúltima ata teve uma fala bastante extensa do Secretário de Saúde 8 

Dr. Edison Riccomi e estamos em fase de finalização e será deliberada na próxima reunião. Na reunião 9 

passada foi deliberado pelo Pleno a nova Composição do Conselho Municipal de Saúde e já 10 

encaminhamos para ser publicada a portaria.  Com a palavra a Sub-Secretária Sr.ª Maria Gorete para os 11 

informes do Gestor, cumprimenta a todos e solicita alteração da Pauta e propõe que dará os informes 12 

sobre o Convênio de Assistência à Saúde com a Santa Casa para não ficar prolongando demais, pois 13 

depois vai haver duas apresentações e o que vou falar e bem rápido. Com a palavra o Secretário do 14 

Comus Sr. Adilson Lopes dos Santos propõe ao Pleno a alteração da Pauta sendo aprovado por todos 15 

ficando, portanto como primeiro item da Ordem do Dia os Informes sobre o Convênio, em seguida a 16 

Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2015, o Programa Saúde da Família em nosso município, o 17 

Plano de Ação da Dengue 2016 e finalmente os informes sobre a Eleição do Comus. Com a palavra a 18 

Sub-Secretária Sr.ª Maria Gorete coloca que realizamos três reuniões para fazer Revisão do Convênio de 19 

Assistência a Saúde entre a Santa Casa e a Secretaria de Saúde para avaliarmos se as cláusulas estão 20 

sendo cumpridas por ambas as partes. A princípio na primeira reunião a gente colocou que através de 21 

análise técnica foi verificado que a Santa Casa esta cumprindo o Convênio em quase sua totalidade tendo 22 

como exceção as Cirurgia Eletivas, mas já estamos acordando este serviço.  Na ultima reunião que 23 

sempre conta com os representantes do Conselho Municipal de Saúde ficou definido que o Convênio não 24 

terá nenhuma modificação e a única discussão é quanto ao número de AIHs que excedem as 250 25 

contratualizadas neste Convênio (em torno de 40 AIHs). Foi proposto que na segunda-feira passada 26 

teríamos uma definição quanto a estas AIHs, mas o Secretário de Saúde recebeu um chamado da DRS 17 27 

assim como os outros Secretários de Saúde de nossa região para uma reunião com o Secretário de Saúde 28 

do Estado para definirem sobre o Teto Financeiro dos Hospitais do modo que se encontram atualmente 29 

porem existe uma série de interrogações sobre o numero que excede a quantidade das AIHs (Conveniadas 30 

250 AIHs mês), pois a Santa Casa vem realizando um número maior, número este que excede de 40 AIHs 31 

mês. Ficamos então na expectativa se essa reunião é para aumentar ou diminuir o Teto Financeiro, pois 32 

ficou acordado na última reunião da Comissão de Avaliação que seria feito um reajuste no número de 33 

AIHs para se chegar a um bom termo quanto ao número excedido de AIHs que a Santa Casa está nos 34 

cobrando. Como nós fazemos o repasse da Rede Cegonha para a Santa Casa e ela não presta mais o 35 

serviço de Maternidade a Secretaria de Saúde propõe a manutenção deste repasse (Quinze mil Reais) que 36 

cobririam 15 AIHS e a diferença seria repassada pela Secretaria a partir deste mês e solicitaríamos do 37 

Ministério da Saúde uma decisão quanto ao repasse da Rede Cegonha. Portanto este acordo ficou 38 

prejudicado em vista desta reunião na DRS onde será definido quanto ao Teto Financeiro dos Hospitais e 39 

sendo assim ficaremos no aguardo desta definição. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos dá 40 

seguimento ao expediente passando para as proposições dos Srs. (as) Conselheiros (as) e não havendo 41 

proposições passa para o segundo item da Ordem do Dia – Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 42 
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2015 fazendo à leitura do parecer da Comissão de Finanças que é favorável a aprovação e da Deliberação 43 

da Mesa Diretora e Comissão Executiva que em reunião no dia 26 de outubro de 2015 acataram o parecer 44 

e aprovaram esta Prestação de Contas tendo sido ratificado pelo Pleno. Segundo item da Ordem do Dia 45 

Programa de Saúde e Família – PSF em nosso município. Com a palavra a Coordenadora do PSF Sr.ª Ana 46 

Paula Oliveira cumprimenta a todo e agradece a oportunidade de estar falando sobre o Programa de Saúde 47 

da Família e faz a explanação de como tem sido executado, expõe quais as Unidades tem o programa 48 

implantado, de como é composta as equipes, como é realizado o atendimento, as dificuldades das equipes 49 

em estar se locomovendo em áreas extensas, as dificuldades de transporte enfim um balanço do 50 

atendimento que considera bom em vista das inúmeras dificuldades citadas. Terminada a explanação 51 

coloca-se a disposição para os questionamentos dos Srs.(as) Conselheiros (as). Com a palavra o 52 

conselheiro Sr. Paulo Alair pergunta por quais e quantos são os profissionais que fazem parte de uma 53 

Equipe de PSF e quantas equipes estão em atividade. Com a palavra a Sr.ª Ana Paula, a equipe mínima é 54 

determinada pelo ministério mais tem mais gente trabalhando. Com a palavra do Sr. Geniel, de forma é o 55 

acompanhamento deste trabalho. Com a palavra a Coordenadora do PSF Sr.ª Ana Paula Oliveira coloca 56 

que a principio o atendimento tem sido todas as residências da área de abrangência de cada Unidade de 57 

PSF, mas como estamos com um número defasado funcionários nós procuramos atender os que mais 58 

necessitam, por exemplo, os diabéticos e outros doentes crônicos e a equipe atende de 200 a 300 famílias. 59 

Com a palavra a conselheira Sr.ª Ana Guerra pergunta se é uma equipe para atender todas as unidades ou 60 

se é uma para cada unidade. Com a palavra a Coordenadora do PSF Sr.ª Ana Paula Oliveira responde que 61 

cada unidade tem uma equipe mínima. Sem mais questionamentos com a palavra o Secretário do Comus 62 

Sr. Adilson Lopes dos Santos agradece a Coordenadora do PSF Sr.ª Ana Paula Oliveira pela apresentação 63 

e comunica aos Conselheiros (as) que chegaram depois que a pauta foi modificada e já deliberamos sobre 64 

a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2015 e já foi feito os informes sobre o Convênio de 65 

Assistência à Saúde da Santa Casa pela Sub-Secretária Sr.ª Maria Gorete. Passamos agora a palavra para 66 

o Dr. Felipe Guedes para explanar sobre o Plano de Ação da Dengue de 2016. Com a palavra o Dr. Felipe 67 

Guedes cumprimenta a todos e inicia a apresentação sobre o Plano colocando a situação Epidemiológica e 68 

Entomológica, a dificuldade de estrutura para o enfrentamento e realização das ações e o quadro 69 

epidemiológico que aponta para uma expansão em todo território nacional com a disseminação dos 70 

quatros subtipos de vírus (DENV 1, DENV 2, DENV 3 E DENV 4) e o aumento das formas graves da 71 

doença havendo a necessidade de definirmos diretrizes, estratégias e mecanismos legais para controle e 72 

combate ao vetor. Apresenta os indicadores de acompanhamento e as notificações feitas até 03 de outubro 73 

de 2015 sendo 2425 notificações com 1178 casos confirmados com 1061 casos autóctones e 117 74 

importados. Apresenta também os resultados da ADL (Avaliação de Densidade Larvária) realizada em 75 

julho deste ano que infelizmente indicam um quadro preocupante para o nosso município com grande 76 

risco de ocorrência de nova epidemia. Apresentou ainda um conjunto de ações integradas para prevenção 77 

e controle da dengue com a intensificação no controle do vetor. Terminada coloca-se a disposição para os 78 

questionamentos dos Srs. (as) Conselheiros (as). Com a palavra o conselheiro Sr. Geniel Augusto mostra 79 

sua preocupação com a Fazenda Esperança que recebe um número grande de pessoas de fora e questiona 80 

se é feito um controle pela Vigilância. Com a palavra o Dr. Felipe Guedes coloca que a Vigilância não 81 

ficou de fora desta atividade mais que a Fazenda Esperança é um modulo especial não havendo lá 82 

problemas de higiene, pois eles são bastante rigorosos neste aspecto. Com a palavra o conselheiro Sr. 83 

Geniel Augusto coloca que o Conselho sempre cobra da Vigilância uma fala sobre a Dengue preocupado 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 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 

 

sempre com os índices, mas quero aqui parabenizar a Equipe de Vigilância Epidemiológica que tem 85 

executado um excelente serviço no combate ao vetor da Dengue. Com a palavra o Secretário do Comus 86 

Sr. Adilson Lopes dos Santos agradece ao Dr. Felipe Guedes e sua equipe pela apresentação e pelo 87 

brilhante trabalho de todos que não medem esforços na luta do dia a dia no combate e no monitoramento 88 

da Dengue colocando como estratégia a mobilização social. Com a palavra a Presidente Sr.ª Nilce 89 

Monteiro Sanches da Silva coloca em votação o Plano de Ação da Dengue 2016 sendo aprovado por 90 

todos. Com a palavra o Secretário do Comus Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca o ultimo item da 91 

Ordem do Dia - Eleição do Comus, dizendo que o Edital da Eleição já esta na página do Comus no Site 92 

da Prefeitura e que na terça-feira deve sair no Diário Oficial do Município sendo que a eleição esta 93 

marcada para o dia 19 de Novembro e já temos uma chapa encabeçada pela Ana Guerra e estamos abertos 94 

para que outras chapas se inscrevam é só comparecer na Secretaria do Comus e preencher o formulário. 95 

Com a palavra a Presidente Sr.ª Nilce Monteiro Sanches da Silva encerra a reunião agradecendo a 96 

presença de todos. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerrou-se às onze horas, lavrando-se á 97 

presente ata que vai assinada por mim Adilson Lopes dos Santos que secretariei e pelos demais membros 98 

conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso 99 

multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros 100 

e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 101 

 102 

Deliberações:  -  Deliberação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2015. 103 

                        -  Deliberação do  Plano de Ação da Dengue 2016 em anexo. 104 
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