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Às nove horas e quarenta minutos, do dia vinte e cinco de Setembro, de dois mil e quatorze, reuniram- 1 

se na “Associação dos Aposentados de Guaratinguetá” sito à Rua Vereador Benedito Honório de 2 

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

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

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

instalação da Mesa Coordenadora o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Edison Riccomi, o 1º 6 

Secretário Sr. Marlon Pisani Bichels, a Sub-Secretária de Saúde Sr.ª Maria Gorete Niitsu Brígido, 7 

para compor a mesa e convidou o Secretário do Comus Sr. Adilson Lopes dos Santos para secretariar 8 

os trabalhos. Com a Palavra o Secretário do Comus Sr. Adilson Lopes dos Santos cumprimenta todos 9 

e inicia dizendo que toda a documentação referente às deliberações que estão na Pauta no dia de hoje 10 

foram encaminhadas por e-mail. Quanto a Ata nº 292 (Ducentésima nonagésima segunda)- Reunião 11 

Ordinária não iria ser realizada a leitura da ata conforme acordado com a Plenária, e os Conselheiros 12 

(as) que tiverem alguma ressalva a fazer que trouxessem essa ressalva para a reunião de hoje. Dando 13 

início às ressalvas faz a leitura do Conselheiro Sr. Clovis Bevilacqua que na linha 69 (sessenta e nove) 14 

diz, o correto seria, questiona - se é para rediscutir o assunto já aprovado em Ata caso afirmativo será 15 

contra, na linha 467 (quatrocentos e sessenta e sete) o correto seria, orientar contra a dengue, 16 

escorpiões e doenças respiratórias, não jogar lixo em córregos e ruas conforme á legislação e na linha 17 

472 (quatrocentos e setenta e dois) o correto, situações graves sobrecarregando o atendimento do SUS 18 

em situações evitáveis. Com a palavra o Conselheiro Sr. Marlon Pisani Bichels ressalva na linha 322 19 

(trezentos e vinte e dois) dizendo que o correto é não há dificuldades quanto a isso, e na linha 327 20 

(trezentos e vinte e sete) seria ambulatório térreo. Não havendo mais ressalva o Sr. Adilson Lopes dos 21 

Santos apresenta dois novos Conselheiros, agradece à presença do Dr. Saluar Pinto Magni, suplente 22 

do Dr. Nilson Galhardo Reis de Macedo e a Sr ª Arlinda Ribeiro de Freitas, Suplente da Sr ª Maria 23 

Aparecida de Lorena da Associação de Bairros. Com a palavra a Presidente Sr ª Nilce Monteiro 24 

Sanches da Silva da posse e agradece a presença dos novos Conselheiros (as) desejando-lhes boas 25 

vindas e em seguida coloca em votação a Ata nº 292 (Ducentésima nonagésima segunda) com as 26 

ressalvas já feitas, sendo aprovada por todos os Senhores (as) Conselheiros (as). Com a palavra o Sr. 27 

Adilson Lopes dos Santos passou para os informes do gestor cedendo a palavra ao Dr. Edison 28 

Riccomi que agradece o trabalho e a presença de todos, e coloca primeiramente sobre o 29 

acontecimento no final do mês de setembro, precisamente dia 27/09 das 08h00 as 17h00 a Liga 30 

Oncológica realizou mais um dia de Prevenção Contra o Câncer em parceria com a Secretaria de 31 

Saúde e o Fundo Social de Solidariedade obtendo bastante sucesso já que muitos munícipes estiveram 32 

presentes prestigiando este dia de prevenção. Coloca também que no ultimo ano da segunda gestão do 33 

Prefeito Municipal do Dr. Francisco Carlos estava à frente da Secretaria de Saúde e na época se 34 

recorda que deixou o índice de mortalidade de nove para mil e infelizmente no ano de 2012 o índice 35 

subiu de quatorze para mil e que no ano passado subiu novamente de quinze para mil trazendo grande 36 

preocupação e que a alternativa era tentar reverter este quadro que em 2010, 2011, 2012 aumentaram 37 

gradativamente.  Com a conquista da UTI Neo Natal implantada no Frei Galvão, foi o ponto 38 

fundamental para a baixa do índice de mortalidade que hoje esta em 8.7 por mil resultado este 39 

alcançado pelo empenho no trabalho e no acolhimento de gestantes de alto risco pelo Hospital Frei 40 

Galvão, melhoria no atendimento e nas consultas entre outros, nos anos de 2013 e 2014 graças ao 41 

credenciamento dos leitos de UTI. Recebemos a visita de representantes do Ministério da Saúde a 42 
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pedido do Prefeito Municipal Dr. Francisco Carlos objetivando conseguir um teto financeiro 43 

adequado para esses seis leitos de UTI Neo Natal já credenciados no ano passado para o Hospital Frei 44 

Galvão, mas infelizmente esta vindo apenas verbas para três leitos e isto incorre em um custo bastante 45 

importante da proposta do município e por isso estamos novamente reivindicando a totalidade da 46 

verba. Outra situação colocada aos Representantes do Ministério da Saúde foi com respeito à 47 

Cardiologia de Alta Complexidade do Hospital Frei Galvão, serviço já credenciado pelo SUS em 48 

Maio de 2014 depois de um grande processo complexo que durou praticamente o ano inteiro de 2013, 49 

mas ainda não foi publicado no Diário Oficial da União impossibilitando que o teto financeiro seja 50 

repassado e darmos início ao serviço para atendimento a população, e obtivemos do Assessor do 51 

Ministro da Saúde a promessa que iria tentar solucionar o caso o mais rápido possível encaminhando 52 

o processo para publicação. Coloca também o Secretário que em 2012 houve a epidemia de dengue 53 

que vivenciamos, mas em 2013 todas as nossas Equipes de Saúde em um trabalho conjunto e árduo 54 

que persiste até hoje conseguimos derrubar o número de dengue absolutamente. E diz ainda que na 55 

próxima semana Guaratinguetá será homenageada pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 56 

Secretaria do Estado da Saúde como um dos Municípios do Estado de São Paulo que mais se 57 

adequaram há todos os critérios de combate a Tuberculose, e faz um elogio a toda a equipe. Coloca 58 

ainda que a partir da semana que vem no dia 29/09 o Posto de Saúde da COHAB será fechado para 59 

reforma e ampliação em virtude do telhado estar com ninhos de pombos e que há dois anos atrás na 60 

gestão anterior, optou-se em colocar telas nos buracos para não haver a entrada de pombos, mas só 61 

que alguns pombos ficaram presos, e acabaram morrendo dentro do telhado trazendo por 62 

conseqüência o aparecimento de fungos que vem prejudicando a população. Em vista desta reforma 63 

nós optamos em colocar a equipe médica e a de enfermagem na USF do Jardim do Vale que seria a 64 

Unidade mais próxima e com capacidade física para absorver a demanda da UBS da COHAB. Quanto 65 

à equipe Odontológica, será dividida uma parte para o Ame e a outra parte em Postos de Saúde mais 66 

próximos dando liberdade para a população escolher aonde quer ser atendido e o leite que as mães 67 

pegam para seus filhos será distribuído no Clube dos Aposentados do Bairro da COHAB nos mesmos 68 

dias e horários. Em relação ao Pronto Socorro estivemos aproximadamente há dez dias no Hospital 69 

Frei Galvão realizando uma visita às instalações verificando se as adequações feitas para receber o 70 

Pronto Socorro estavam de acordo com o que se propôs e ficamos bastante impressionados. Temos 71 

também realizado entendimentos com a Santa Casa da Misericórdia e o Hospital Frei Galvão para 72 

definição quanto a algumas situações de atendimentos, por exemplo, a gestante todos sabem que a 73 

Santa Casa de Misericórdia tem o credenciamento da Rede Cegonha que é uma nova estratégia de 74 

atendimento a gestantes que o Ministério da Saúde vem implantando no Brasil e acha que o 75 

atendimento a gestante deve ser mantido dentro da Santa Casa da Misericórdia de Guaratinguetá e que 76 

isso esta sendo negociado com a Santa Casa junto a DRS de Taubaté e para que possamos se adequar 77 

a esta situação a Prefeitura se dispõe a ceder um Obstetra, um Anestesista e um Pediatra em vista do 78 

convenio assinado com o Ministério da Saúde para o atendimento dentro das instalações da Santa 79 

Casa. Independentemente desta negociação nós iremos fazer a mudança do Pronto Socorro Municipal 80 

para o Hospital Frei Galvão que vai ceder todas as instalações para o atendimento da população e ira 81 

ceder leito de UTI, apontando para uma unidade de repouso hospitalar para que os pacientes não 82 

fiquem mais naquela situação vexatória de hoje de ficar de três á quatro dias aguardando uma 83 

autorização de internação por parte da administração do hospital.  Esta ainda sendo resolvido e 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 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 

 

negociado junto aos Hospitais quanto ao número de internações que cada hospital irá receber, pois 85 

não queremos de maneira alguma prejudicar nenhuma das instituições, pois elas dependem de 86 

internações SUS e cada paciente que é internado recebe uma ordem ou autorização a famosa AIH que 87 

é o controle financeiro dos hospitais. Estamos cientes e é óbvio que nos primeiros meses teremos 88 

alguns acertos a serem realizados, mas o importante é que estamos fazendo as modificações para a 89 

melhoria do atendimento da população. Esta programada para os próximos dias uma reunião 90 

extraordinária para que todos conheçam as instalações do local que esta sendo reformado dentro do 91 

Hospital Frei Galvão para todos entenderem a sistemática e como vai funcionar, não estamos fazendo 92 

nada sem o critério técnico sem consciência e sem o conhecimento do Conselho Municipal de Saúde.  93 

Com a palavra Sr. Adilson Lopes dos Santos diz que recebeu um oficio da DRS sobre Curso de 94 

Conselheiros que nós temos sempre solicitado ao longo desses anos e eles pedem para entregar até o 95 

dia 30/09 o número de conselheiros para darem início ao Curso de Capacitação, analiso que todos 96 

devem participar deste curso independentemente de ser conselheiro antigo que já tem bastante 97 

conhecimento, mas que podem aprender mais já que no dia a dia sempre temos algo novo. Diz que 98 

fará o encaminhamento para a DRS do número de conselheiros da nossa composição e coloca que o 99 

curso terá uma carga horária de oitenta e oito horas com aulas de oito horas a cada quinze dias com 100 

duração de quatro meses, acredito que será um curso bem interessante que faz parte do Programa de 101 

Inclusão Digital – PID. O Curso será ministrado em Taubaté em local ainda não definido sendo que 102 

será fornecido o café da manha e o almoço sendo o transporte de responsabilidade dos municípios.  103 

Quanto ao curso de informática do PID será realizado para alguns conselheiros a parte básica de 104 

informática, já tem o perfil de cada um e que estará encaminhando a Sub-Secretária Sr.ª Maria Gorete 105 

Niitsu Brígido o nome dos conselheiros (as) para levar a Secretaria de Promoção Social que realizará 106 

o curso. Dando continuidade a sua fala diz que comentou ontem com o Conselheiro Sr. Marcelo 107 

Augusto ter ouvido na radio sobre uma paralisação das Santas Casas no dia de hoje e verificando na 108 

Internet tomou conhecimento que a notícia é real da paralisação a nível nacional das Santas Casas que 109 

quiseram participar, não é parar os serviços, o objetivo e conscientizar a todos sobre a insuficiência 110 

dos recursos que tem levado a cabo o endividamento das instituições, sendo que o ato é bloquear todo 111 

agendamento nesta data em razão deste protesto a nível nacional. Com a palavra o Conselheiro Sr. 112 

Clóvis Bevilacqua faz um comentário a respeito do futuro Pronto Socorro dentro do Hospital Frei 113 

Galvão dizendo que sempre fui curioso viajei muito e sempre ia visitar os Prontos Socorros das 114 

Cidades, assim como fotografei os abrigos de passageiros para ter uma noção de como funcionava, e 115 

que esse Pronto Socorro podem ter certeza é um dos melhores que eu já visitei e esta indo muito bem 116 

á estrutura é muito boa e me chamou a atenção foi quanto à disposição das salas de emergência e das 117 

salas de descanso dos profissionais médicos ficarem frente a frente, o que trará sem dúvida maior 118 

agilidade no atendimento e a população ficara muito satisfeita com essa nova unidade que logo 119 

funcionará. A segunda observação agradeço, pois eu pedi para o Dr. Edison Riccomi e ele me enviou 120 

o extrato da conta em que esta depositado a verba destinada à construção de um novo Pronto Socorro 121 

Municipal, é que gostaria de sugerir após a mudança do Pronto Socorro para o HFG uma discussão se 122 

for possível quanto à aplicação deste dinheiro, pois é bom discutir este assunto sério. Estive lendo o 123 

relatório da Vigilância é uma coisa que já sabíamos e já havíamos cobrado e com respeito à falta de 124 

estrutura, pois há a necessidade de mais pessoal, veículos e equipamentos para melhoria do serviço de 125 

prevenção contra a dengue, pois a luta deles este ano será uma luta pesada pelo fato da seca e quando 126 
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chover não se sabe quando, então se este dinheiro pode estar a ajudando na melhoria de transporte e 127 

equipamentos e mais pessoas para a equipe. Com a palavra o Conselheiro Sr. Paulo Alair Garcia dos 128 

Reis diz que vê uma grande mudança do Pronto Socorro, que a estrutura parece ser muito boa mais 129 

todos se esqueceram de uma coisa o acesso, hoje o que ocorre com o acesso da população a Santa 130 

Casa, pessoas que vem de bairros distantes como, por exemplo, da Rocinha e não possuem veículo 131 

próprio tem que vir de ônibus e descem na Rodoviária e se locomovem até a Santa Casa a pé sendo 132 

que a distância entre a Rodoviária e a Santa Casa e bem longa e com aclive. Gostaria de propor que a 133 

Prefeitura viabilizasse algumas linhas de ônibus para estar passando em frente à Santa Casa o que 134 

com certeza trará benefícios a população que necessita dos serviços lá prestados. Com palavra Sr. 135 

Adilson Lopes dos Santos agradece o Sr. Paulo Garcia e pede desculpas por não ter anunciado a sua 136 

presença, pois era a primeira vez dele no Conselho e diz que a Presidente Sr.ª Nilce Monteiro Sanches 137 

da Silva dará posse ao Senhor e logo após o Dr. Edison Riccomi responderá seu questionamento. Com 138 

palavra Sr.ª Nilce Monteiro Sanches da Silva diz para Sr. Paulo Garcia que seja muito bem vindo no 139 

Conselho Municipal de Saúde que Deus o abençoe e agradece sua presença. Com palavra Dr. Edison 140 

Riccomi diz que é um prazer em ter o senhor aqui bem vindo obrigada pela presença, e respondendo a 141 

sua pergunta tenho a dizer que nós já pensamos nisso tambem e a Prefeitura já esta fazendo o estudo 142 

dessa acessibilidade, sobre a linha do ônibus a Secretaria de Serviços Urbanos Setor de Transporte já 143 

esta viabilizando isto e estão fazendo um estudo, pois a entrada do Pronto Socorro será na rua de trás 144 

do Hospital Frei Galvão e que inclusive é de paralelepípedo e já esta sendo programado o 145 

asfaltamento daquele acesso para que as ambulâncias tenham mais facilidade de passar para não ficar 146 

achacoalhando o paciente ao passar em um piso irregular e para facilitar a acessibilidade teremos uma 147 

rampa para entrada das ambulâncias, portanto isso já foi pensado, mas agradeço por ter lembrado isso. 148 

Com palavra o conselheiro Sr. Marcelo Augusto de Assis questiona se o assunto do Pronto Socorro 149 

esta no informe do gestor, peço desculpas, pois cheguei atrasado então queria dizer que seria 150 

interessante marcar uma reunião somente para o assunto do Pronto Socorro. Com palavra Sr. Adilson 151 

Lopes diz que já havia mencionado no começo da reunião que vai ser marcada uma reunião 152 

Extraordinária no Hospital Frei Galvão e que teremos a oportunidade de conhecer o local. Com 153 

palavra a conselheira Sr.ª Maria do Socorro Silva Baía diz para o conselheiro Sr. Clóvis que admira 154 

muito sua experiência e sua capacidade de observar e falar, parabéns, e eu gostaria de lembrar de uma 155 

vez ter falado para que os Senhores (as) Conselheiros (as), por favor, nunca vamos esquecer que na 156 

nossa cidade a Saúde Municipal é muito usada principalmente pelos pacientes de bairros distantes do 157 

centro da cidade e que são os mais necessitados, portanto estou muito contente pelo que o Dr. Edison 158 

Riccomi acabou de falar que já terem pensado nisso, pois quando o Sr. Paulo Garcia começou a falar 159 

que a maioria da população se utiliza de ônibus, bicicleta e outros, tivemos então um conjunto de 160 

idéias, pois o Sr. Clóvis falou sobre a estrutura a coisa boa que esta acontecendo, o Sr. Paulo Garcia 161 

colocou a grande dificuldade da nossa população e o Dr. Edison Riccomi disse que tudo já esta sendo 162 

pensado, portanto fico muito contente, obrigado. Com a palavra o conselheiro Sr. Geniel Augusto da 163 

Silva pergunta para o Dr. Edison Riccomi como ficará o acesso ao novo Pronto Socorro no que se 164 

refere à entrada das ambulâncias para as salas de Urgência e Emergência, se haverá um acesso em 165 

separado do local de atendimentos aos pacientes (recepção) que se utilizam do Pronto Socorro para 166 

outros expedientes, já que na Santa Casa e no Ame existe este acesso separado para não entrar em 167 

conflito com a população que esta para ser atendida e chegar uma pessoa acidentada. Com palavra o 168 
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Dr. Edison Riccomi diz que já existe uma porta lateral com cobertura bloqueada para a ambulância 169 

entrar e essa porta lateral vai funcionar para acesso a duas salas de emergência com médicos 170 

preparados para o atendimento, essa porta foi feita bastante larga para o acesso de qualquer tipo de 171 

maca dando passagem direta para a sala de emergência, já havíamos pensado nisso para facilitar o 172 

lado da recepção de atendimento para a população então já esta bastante atualizado este problema. 173 

Com palavra Sr. Adilson Lopes dos Santos, dando início a Ordem do Dia passa a palavra ao Dr. 174 

Felipe Guedes para a apresentação do primeiro item que é o Plano de Contingência da Dengue para 175 

2015. Terminada a apresentação com a palavra o conselheiro Sr. Clóvis Bevilacqua diz que gostaria 176 

de chamar a atenção sobre algumas questões colocadas na fala do Dr. Felipe Guedes como, por 177 

exemplo, as moradias que se encontram fechadas quando da visita dos agentes que você falou que são 178 

casas fechadas mais sabe como é a burocracia na Câmara Municipal eu estava uma vez com o Dr. 179 

Arion Juiz de Direito daqui de Guaratinguetá eu fiz uma pergunta a ele sobre a questão de casas 180 

fechadas e que normalmente a pessoa quer um documento da justiça para dar permissão para entrar na 181 

sua casa, mas disse o Dr. Arion que a vigilância tem o poder de policia e pode entrar nas casas, então 182 

coloco uma observação para que vocês modifiquem isso por que muitas das vezes o foco da dengue 183 

pode estar naquele local, segunda questão que eu já havia feito uma observação disso acho que no ano 184 

passado eu pedi a vocês da Vigilância fazer o trabalho no próprio Federal que é a Escola Especialista 185 

da Aeronáutica, tenho a impressão que o Senhor Prefeito Francisco Carlos deveria entrar em contato 186 

com o Comandante da E.E. Aer. e mostrar a ele que a E.E.Aer. tem uma infinidade de pessoas e um 187 

Hospital e que poderia assumir a responsabilidade de resolver a questão de dengue lá dentro, o que 188 

iria facilitar em muito o trabalho da vigilância que tem tantas áreas na cidade para trabalhar, a terceira 189 

é sobre o setor de Comunicação da Prefeitura de Guaratinguetá que deixa muito a desejar já estamos 190 

no segundo ano do mandato do Prefeito e você não vê uma campanha de comunicação a respeito da 191 

situação que ocorre em Guaratinguetá, não sei como funciona esta comunicação, pois para mim ela 192 

não esta funcionando muito bem, obrigado pela atenção. Com a palavra o Dr. Felipe Guedes responde 193 

ao Conselheiro Sr. Clóvis Bevilacqua dizendo sobre a questão do mosquito em estudo na Fio Cruz no 194 

Rio de Janeiro é diferente do mosquito em estudo na Fio Cruz na Bahia, eram machos incapazes que 195 

se juntavam com fêmeas que não cooperam não tinham composição para reproduzir ovos, já no Rio 196 

de Janeiro é diferente não foi para controlar o mosquito o que eles fizeram foi impedir o mosquito não 197 

se infectar, o problema é que se incluía bactéria nesse mosquito para que ele não se infecte com o 198 

vírus então hoje não há problema de transmissão de nenhum tipo de doença por essa bactéria agora 199 

daqui há cinco, dez anos não saberemos como vai ser então acho que deveremos ter bastante cuidado, 200 

existem pesquisadores que trabalham na parte somente de mosquitos, é só a nossa população mudar a 201 

atitude que nossa cidade pode melhorar, pois o problema não esta só na sujeira ele esta na limpeza 202 

tambem pode existir criadouro nos ralos de nossa casa mais a população não entende isso. Com 203 

palavra o Conselheiro Sr. Clóvis Bevilacqua diz se a pessoa pegou a dengue ele é um vetor ele é 204 

chamado de hospedeiro, um hospedeiro tem uns que tem condições para comprar os materiais de 205 

combate à dengue, mais e o pessoal que não tem condições para comprar esses materiais por que não 206 

pedir para o Senhor Prefeito Francisco Carlos tentar fazer uma lei para que pessoas que não tem 207 

condições financeiras que a Prefeitura bancasse as condições necessárias para que ele fique isolado 208 

não tendo problema de transmitir através do vetor da dengue. Com palavra o Dr. Felipe Guedes, 209 

comenta que o importante antes de qualquer coisa foi n termos conseguido orientar os médicos para 210 
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que providencie atestados medico para essas pessoas suspeitas de dengue, então acho que esse assunto 211 

tem que ser estudado para saber o quanto de repelente e os produtos mais básicos seriam necessários 212 

para a distribuição a população e que economia teríamos na implantação desta lei. Com palavra o Sr. 213 

Adilson Lopes do Santos agradece pelas informações dadas pelo Dr. Felipe Guedes. Com a palavra a 214 

Presidente Sr.ª Nilce Monteiro Sanches da Silva coloca em votação o Plano de Combate a Dengue que 215 

foi aprovado pelos Senhores (as) Conselheiros (as). Passando para o segundo item da Ordem do Dia 216 

com a palavra o Sr. Rafael inicia a apresentação sobre o SISPACTO da Secretaria Municipal de 217 

Saúde. Terminada a apresentação e não tendo nenhuma duvida por parte da Plenária o Sr. Adilson 218 

Lopes passa a palavra para Sr Maria Gorete Niitsu Brígido para fazer uma apresentação sobre o Plano 219 

Municipal para 2015. Feita a apresentação ela agradece a atenção. Com a palavra do Sr. Clóvis 220 

Bevilacqua faz pergunta sobre a Santa Casa da Misericórdia, sabemos que o SUS é de caráter nacional 221 

como é que da para regular a pessoa que vem de fora do Município e diz que tem o direito, pois paga 222 

o imposto isto é uma pergunta e a segunda pergunta você diz muito em humanização, acolhimento e 223 

os médicos tambem estão incluído nisso. Com palavra Sr.ª Maria Gorete Niitsu Brígido responde as 224 

perguntas dizendo que gostaria muito que os médicos participassem porem Secretaria de Saúde não 225 

tem como obrigar o funcionário a realizar isso nós chamamos, convidamos e eles participam agora 226 

concordo com o senhor que a humanização ter que ser de geral não tem que ser discriminatória. Em 227 

relação à outra pergunta nós não vamos negar a pessoa de apresentar o cartão SUS para ser atendido o 228 

que a gente vai fazer é um recadastramento impedindo as pessoas de outro Município que façam o 229 

cartão SUS aqui em Guaratinguetá, mas se chegarem com o cartão SUS não vai ter o fazer teremos 230 

que atender o paciente, nós pedimos para os Senhores (as) Conselheiros (as) e a população que não 231 

adianta você dar uma declaração que pessoas de outros Municípios estão na sua residência para 232 

conseguir o cartão SUS de Guaratinguetá, pois você estará tirando o seu direito e o direito de outros 233 

munícipes serem atendidos. Com a palavra o Conselheiro Sr. Paulo Alair diz que estão anunciando a 234 

reforma da COHAB e que até 2017 o bairro o Engenheiro Neiva estará recebendo esta reforma, mas o 235 

problema não esta acontecendo ainda mais vai acontecer a alguns meses e é sério, pois daqui a alguns 236 

meses a região da Bela Vista vai receber a construção dois residenciais e se eu não me engano são 237 

quase mil famílias ali e como eles vão ser atendidos a demanda na Unidade do Engenheiro Neiva vai 238 

crescer, será que não haveria necessidade de uma ampliação mais rápida naquela região? Com a 239 

Palavra Sr. Edison Riccomi fala que na realidade existem umas situações nos bairros e se tem o 240 

estudo de implantação de um posto de saúde novo na região dos Pilões existe essa possibilidade de 241 

construção de unidades tambem com um posto de saúde e em algumas outras situações nós tambem 242 

temos esse estudo, então nós primeiro precisamos aguardar a programação da data de construção para 243 

saber se o governo contempla uma construção de uma unidade para depois nos fazermos a estrutura, 244 

mais existe um estudo de fato junto com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura que tem utilizado 245 

o Plano de Diretor e isso esta sento avaliado e estudado para que não ocorra esse problema que você 246 

situou. Em relação ao cartão SUS do atendimento de outros Municípios infelizmente o teto financeiro 247 

a distribuição de medicamentos e a distribuição e capacitação de leitos hospitalares do Município são 248 

projetados através do IBGE, então hoje nós sabemos que somando o quem tem de convenio medico 249 

em Guaratinguetá que existe um número maior de pessoas que tem o cartão SUS que não são daqui e 250 

que nós estamos atendendo aproximadamente vinte e cinco mil usuários a mais que deveria ser 251 

atendido aqui em Guaratinguetá, um exemplo pratico é a FURP que distribuí medicamento no 252 

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 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

7 

 

Município baseado no número de habitantes que o IBGE informa, então quando chegam seis a sete 253 

meses já acabou a cota dos remédios ao qual tínhamos direito, por isto então a gente vem tentando há 254 

muito tempo solucionar essa questão para ver se nós conseguimos fazer o recadastramento. Em vista 255 

disso todo mundo quer ser atendido em Guaratinguetá quem conhece as unidades hospitalares 256 

vizinhas vai entender o porquê as populações vizinhas preferem ser operados na Santa Casa prefere 257 

ser internado no Frei Galvão é só você procurar o padrão dos hospitais e com exceção da Santa Casa 258 

de Lorena o resto esta tudo em situação bastante critica e para evitar isso já tem sido discutido na 259 

Assembléia Legislativa por alguns deputados e até o Deputado Sr. Samuel Moreira que é Presidente 260 

da Assembléia Legislativa e que esteve varias vezes aqui com nós e tivemos com ele conversações 261 

visando rapidamente incrementar a nossa região em um consórcio, que seria um acordo selado entre 262 

os municípios vizinhos junto ao Ministério da Saúde, consórcio este de Prestação de Serviços de 263 

Saúde o qual implementado traria a Guaratinguetá mais recursos para melhor gerir a saúde já que 264 

sendo referência em algumas especialidades tem sido hoje extremamente prejudicado com o problema 265 

do cartão SUS e principalmente com o SAMU que quando foi implantado existia a promessa que o 266 

gasto com o SAMU seria 50% do Ministério da Saúde Verba Federal, 25% Verba do Estado e 25% 267 

Verba do Município sendo que esses 25% seriam divididos entre os municípios que fazem parte do 268 

sistema, sendo que Guaratinguetá hoje é a Central de atendimento do SAMU de quatorze Municípios 269 

e isso tem gerado um gasto muito grande na nossa cidade por que os municípios até hoje não 270 

colaboraram financeiramente com a Central de Atendimento do SAMU que fica no Corpo de 271 

Bombeiro no Engenheiro Neiva e isso gera um gasto bastante grande e para piorar a situação até hoje 272 

o Ministério da Saúde não entrou com seus 50%.  Depois que nós pedimos várias vezes junto ao 273 

Ministério da Saúde à melhoria do repasse que inicialmente era de 100 mil reais, hoje passamos a 274 

receber 190 mil reais mensais do Ministério e infelizmente nenhum centavo da Secretaria do Estado 275 

da Saúde e a contrapartida toda do Município de Guaratinguetá fica aproximadamente entre 450 a 500 276 

mil reais mês, portanto o impacto financeiro no orçamento provavelmente é o mais importante para a 277 

cidade, isto quer dizer que praticamente 5% da verba da saúde é gasta com o SAMU sendo que no 278 

momento da implantação do SAMU nós gastávamos aproximadamente de 21 a 22% na saúde de 279 

Guaratinguetá e logo em seguida a implantação nós passamos a gastar de 26 a 27%. Nossa 280 

preocupação é bastante grande quanto a estes gastos o Município e nós estamos buscando a melhoria 281 

disso, que pelo menos o Governo do Estado banque a sua parte conforme preconiza a legislação, pois 282 

os 25% ajudaria em muito, e nós teríamos ainda um impacto bem menor se os outros municípios se 283 

adequarem há esse consorcio que é uma idéia inovadora que surgiu a mais o menos um ano e meio, 284 

sendo que São José já implantou esse consorcio na sua região e nós estamos tentando fazer o mesmo 285 

aqui junto com Secretaria do Estado na nossa região. Com a palavra o Conselheiro Sr. Paulo Garcia 286 

diz que a pergunta que ele havia feito era sobre o bairro da Vila Brasil aonde vai se ter uma demanda 287 

de mais o menos três mil pessoas já que são oitocentos e poucas moradias. Com a palavra o Dr. 288 

Edison Riccomi pediu desculpas por não ter respondido a pergunta, pois havia pulado este assunto, 289 

dizendo que já existe um estudo, um projeto de implantação de mais uma Unidade de Saúde da 290 

Família no Engenheiro Neiva, que irá contemplar esta nova demanda já que uma Unidade de PSF 291 

contempla mil moradias então seria isso que nós iremos conseguir captar. Com a palavra o 292 

Conselheiro Sr. Geniel Augusto, coloca que é muito importante o papel da comunicação em divulgar 293 

todas essas metas para todos ficarem sabendo e poderem dar algum tipo de sugestão. Quanto a 294 
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Conferência Municipal de Saúde que esta programada para o ano que vem eu sugiro que seja feito um 295 

questionário e que seja distribuído antecipadamente para a população, para as pessoas focarem mais 296 

no assunto que é saúde por que muitos chegam a Conferencia falando de outros assuntos que não são 297 

pertinentes a área e acabam fugindo do foco principal acarretando prejuízos aos delegados na 298 

montagem de estratégias na defesa das propostas que serão levadas para as Conferências Regional, 299 

Estadual e Federal. Outra coisa que eu achei muito interessante é sobre o Horus que tentaram 300 

implantar no governo passado, houve a promessa só que não conseguiram, e acho tambem que vai ser 301 

muito importante o controle dos medicamentos essa é uma coisa fundamental, a outra é que quero dar 302 

uma sugestão referente ao cartão SUS, que o recadastramento fosse feito junto com a campanha da 303 

dengue já que o pessoal da Vigilância conhece todas as residências aqui de Guaratinguetá então tentar 304 

fazer isso junto ou então fizesse por via do titulo de eleitor por que não tem como a pessoa conseguir 305 

um comprovante de uma hora para a outra, a outra questão é referente à UPA nós desistimos do 306 

projeto passado, e para encerrar nós vamos fazer parte do AME de Lorena que já esta praticamente 307 

pronta e vai atingir nossa região? Com a palavra o Dr. Edison Riccomi diz que quando falou do 308 

residencial que é lá no Pingo de Ouro eu havia dito errado, pois falei Pilões mais não era, vão ser 309 

instaladas aproximadamente 500 ou 600 casas agora e já foi contemplada pelo Ministério uma 310 

unidade nova. Quanto a Guaratinguetá vir a ser referenciado pelo AME de Lorena vai sim, pois nós 311 

infelizmente perdemos a oportunidade no ano de 2012, aliás, foram duas oportunidades perdidas, pois 312 

foi oferecido pelo Ministério da Saúde a Prefeitura de Guaratinguetá o AME que foi instalado em 313 

Lorena e a UPA que iria ser instalada aqui. Para uma UPA ser instalada existe uma contrapartida do 314 

Município muito grande por que todos os funcionários e os profissionais médicos são da Prefeitura e, 315 

portanto iria gerar um gasto muito grande por que UPA tem o funcionamento de 24 horas e foi 316 

avaliado pela gestão anterior que o Pronto Socorro já funciona com alem de atendimento de 317 

emergência, ele funciona como grande ambulatório hoje no Pronto socorro, pois por lá passa 318 

aproximadamente nove mil pessoas por mês e se nós fizermos as contas a população inteira de 319 

Guaratinguetá esta passando pelo Pronto Socorro por ano, e todos sabem que lá virou um grande 320 

ambulatório e pelas dificuldades que temos de ter os médicos na rede de atenção básica como 321 

Pediatria, Ginecologista, lá tem a facilidade de ter dois profissionais nessas áreas dentro do Pronto 322 

Socorro então acaba facilitando, tornando o Pronto socorro uma grande UPA. Já AME não, ele foi 323 

uma perda irreparável para o Município por que é custeado pelo Estado e é outra realidade uma 324 

clinica de especialidade muito importante e esse AME ta perto da gente, nós infelizmente nas 325 

primeiras semanas de Gestão do Dr. Francisco Carlos tentamos reverter esse AME mais não havia 326 

mais jeito não foi possível trazer ele para Guaratinguetá existe algumas especialidades que a 327 

Prefeitura oferece para os munícipes mais tecnicamente pela legislação deveria ser ofertado pelo 328 

Estado um exemplo básico a Cardiologia existe Municípios ai com o tamanho do nosso que não 329 

oferece Cardiologia nem Demartologia então nós perdemos essa oportunidade de ter essa facilidade 330 

do AME mais por outro lado felizmente ainda esta na cidade bem próxima da gente então não tem 331 

expectativa da uma construção de um AME aqui na nossa região tão cedo, tendo em vista que a cada 332 

ano contempla uma população de aproximadamente quatrocentos a quinhentos mil habitantes. Com a 333 

palavra o Conselheiro Sr. Sergio Bassanelli, diz que é só para complementar o que o Sr. Geniel havia 334 

falado sobre colocar a equipe de vigilância para participar do recadastramento de cartão SUS, diz ser 335 

inviável por que a vigilância teria que fazer conforme preconiza a SUCEN um recadastramento de 336 
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todos os quarteirões de Guaratinguetá iria ter que visualizar casas, apartamentos e nós já temos a 337 

dificuldade de ter pessoas para trabalhar nas ruas quem poderia fazer esse tipo de atividade seria a 338 

equipe de PSF, já que não tem como contratar no momento, sendo que hoje temos 19 funcionários 339 

sendo que o mínimo seria 35 e vamos começar o próximo ano com 15, portanto estaremos com 20 340 

funcionários a menos e sendo assim gostaria de saber se dentro desta pactuação apresentada existe a 341 

possibilidade de contratação imediata de contratação de novos profissionais para a equipe de 342 

vigilância epidemiológica. Com a palavra a Sr.ª Maria Gorete Niitsu Brígido, diz que essa 343 

preocupação de aumentar a equipe de vigilância ela vem há muito tempo desde 2012, 2013 e que em 344 

função do ano passado nós não termos aumentado e esse ano é um ano especialmente diferenciado em 345 

função da eleição nós não podemos contratar, pois nós pedimos para fazer um processo seletivo e 346 

inclusive vocês participaram de todo o edital e ficou meio standbay para retomarmos, e em relação à 347 

pergunta se vai ser imediato, nós estamos lutando bastante para que pelos menos até o começo deste 348 

ano que esta por vir aumentar esse efetivo já que em outubro iniciamos a avaliação da densidade 349 

Bavária e que este trabalho exige um número maior de pessoas, porem fica meio fora de nosso 350 

alcance afirmar quando nós realmente teremos essa “contratação” ou realização do processo seletivo, 351 

mais é uma busca incessante para nós aumentarmos e o Prefeito tem a plena consciência disso. Com a 352 

palavra do Dr. Saluar Pinto coloca para o Dr. Edison Riccomi sobre uma preocupação sua muito 353 

grande, e o seguinte eu ouvi a fala do Dr. Felipe Guedes e prestei bem a atenção no quadro e entendi 354 

que no ano de 2014 foi um ano completamente atípico especialmente no combate a dengue não 355 

choveu me recordo que em Fevereiro fui fazer uma referencia em Bananal e na volta já tinha uma 356 

reserva seca e nós estamos praticamente em Outubro e não chove, eu vejo o seguinte será que a gente 357 

não esta subvencionando especialmente no trabalho, são quinze pessoas, começou a chover nós vamos 358 

ter fatalmente 2012 de novo acho que esta subvencionando, pois esta existindo um problema serio não 359 

só aqui em Guará mais no Brasil como um todo, a educação não existe, pois a quantidade de lixo é um 360 

absurdo eu vi na ATA passada foi falado a respeito de uma campanha sobre isso, eu estava com a 361 

minha esposa estes dias por coincidência próximo ao Shopping e estava com um copo na minha mão e 362 

pensei poxa onde eu jogo esse copo, por incrível que pareça não tem lixeira aqui em Guaratinguetá 363 

nós não podemos partir e falar que as pessoas vão procurar lixeiras pra jogar o copo não somos assim 364 

nós somos mal educados por natureza pode ir a qualquer evento que é uma porcaria é um absurdo e 365 

acho que nós devíamos fazer um alerta uma campanha para aumentar a quantia de lixeiras na cidade, 366 

uma campanha mostrando para as pessoas que esse lixo mesmo sendo pequeno não adianta ele vai 367 

prejudicar nós mesmos entupindo bueiros e vai acontecer problemas de alagamentos de focos novos 368 

de dengue e muitos outros problemas sendo perigoso para a nossa população, então quero fazer uma 369 

sugestão que fosse feito uma campanha até junto a Secretaria de Obras e de Serviços Urbanos para 370 

termos instalação de lixeiras na cidade e uma campanha refletindo em relação a isso, pois e uma coisa 371 

básica mais que tem causado um problema gigantesco em todos os Municípios e em SP nós vimos que 372 

as maiorias dos alagamentos foram causados por isto então é uma falta de Manutenção no sistema 373 

essa é minha sugestão muito obrigado. Com a palavra da Sr.ª Maria Gorete coloca sobre o SARGSUS 374 

dizendo que é um relatório de gestão e é basicamente o resumo do SISPACTO, a única diferença é o 375 

meio com ele é enviado ele vai alimentar o sistema que é online passa pelo conselho o Sr. Adilson já 376 

acessou o site e consta o SARGSUS já registrado e apenas precisamos da deliberação de vocês para 377 

seguir em frente com os SISPACTO e o Plano Municipal de Saúde que é um resumo condensado 378 
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online para o Estado dar continuidade a aprovação. Com a palavra o Sr. Clóvis diz antes de colocar 379 

em votação quero fazer duas perguntas para a Sr.ª Maria Gorete Niitsu Brígido gostaria de colocar em 380 

questão tem um indicador de violência sexual que esta zerado será que não tem ninguém que sofreu 381 

nenhum tipo de violência em Guaratinguetá e a outra sugestão sou dessa área e vocês sabem que 382 

varias vezes levei a questão do agrotóxico na água e sempre aparece toda vez nesse plano da SAEG 383 

esta colocado cloro, cloriforme fecal e outros mais, e por que não colocam o agrotóxico no índice para 384 

apresentar a nós cidadãos entendeu por que desse plano sempre aparece os mesmos e podia colocar 385 

agrotóxico no meio, pois não faz mal agora mais depois você terá problema no fígado nos rins e 386 

porque não câncer. Com a palavra Sr.ª Maria Gorete Niitsu Brígido coloca que é duas vezes no mês 387 

que a água é coletada e levada a amostragem para o laboratório em Taubaté e pede ao Dr. Felipe 388 

Guedes explicar melhor, pois ele sabe melhor dessa área. Com a palavra o Dr. Felipe Guedes Com a 389 

Palavra do Sr. Adilson diz que o assunto que ele abordou em relação à caixa d’água seria muito 390 

importante tambem que fizesse uma lei que seria obrigatório a limpeza da caixa d’água deveria 391 

obrigar realmente a pessoa a fazer isso por que muita gente não faz bom mais vou passar para a 392 

Presidente colocar em votação as deliberações. Com a palavra a Presidente Sr.ª Nilce Monteiro coloca 393 

em votação as deliberações sendo aprovado por todos os Conselheiros (as) presentes. Com a palavra o 394 

Sr. Adilson Lopes coloca a disposição do Sr. Carlos Henrique Provedor da Santa Casa que solicitou 395 

um espaço nesta reunião para fazer um esclarecimento sobre serviços prestados solicitados pela 396 

Secretaria Municipal de Saúde e que estão com pendências na Santa Casa de Misericórdia, e agradece 397 

a presença dele. Com a palavra o Sr. Carlos Henrique diz que seria bem breve no esclarecimento que 398 

gostaria de fazer sobre a ATA não necessariamente sobre o oficio que ouve alguns inclinarem, que eu 399 

não estava presente e quando ouve a leitura da ATA eu achei que cabia alguns esclarecimentos e sei 400 

que o secretario não tem como saber quando exatamente tudo a data de pagamento que foi feito etc. e 401 

existem alguns rastros sobre a data que vem o dinheiro a data que o dinheiro vai para a Santa Casa 402 

então como foi dito que não havia os atrasos eles efetivamente os operam estão em dia mais tem um 403 

problema que pode existir sobre tudo referente ao impasse já, tinha que passar em Fevereiro mais foi 404 

passado em Julho para a Santa Casa então estava realmente atrasado ouve sim vários atrasos em 405 

decorrer do INSS esse ano, eu só gostaria de esclarecer isso nós fizemos este oficio, e peço desculpas 406 

em nome da Santa Casa, pois lá continha erros e a Secretaria estava errada também então teve erros 407 

das duas ocasiões mais agora esta tudo certo o SUS repassa esses valores para o Municipal ate o 408 

quinto dia útil nós deduzimos que esse repasse tem que automaticamente ir para a Santa Casa, e não 409 

sei se o contrato anterior era diferente foi colocado que creditado no quinto dia útil do mês e a 410 

Secretaria tem ate o fim do mês de Maio e o quinto dia útil do mês de Maio para fazer o repasse não é 411 

dessa forma que esta no convenio esta sendo automaticamente eu tenho que falar que esclarecer só 412 

que naquele momento não estava desse forma mais hoje nós estamos completamente em dia, tem uma 413 

questão que o Dr. Edison havia notificado a auxiliar a Santa Casa que fez a requisição o contrato do 414 

Pronto Socorro não são questão que estão atrasados é questão que nós estamos definindo não há 415 

atrasos, eu gostaria de entender qual a maneira correta de se fazer de solicitar um esclarecimento 416 

porque eu entendi que eu falei mensalmente que eu não estava presente e não ouvi a determinada 417 

colocação que precisava de esclarecimento mais, sempre achava que naquele momento não tinha 418 

como contestar aquilo, pois é uma maneira de aprovação do que foi dito e entendo que a aprovação da 419 

Ata se esta certa ou errada que determinada pessoa colocar a aprovação é isso realmente o que 420 
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aconteceu o que tava escrita, eu queria saber qual é o momento adequado no conselho para não 421 

acontecer isso de novo. Com a palavra do Sr. Adilson fala que as Atas, por exemplo, a ata da reunião 422 

de hoje ela será trazida na próxima reunião para ser aprovada nessa reunião seguinte o Conselho vem 423 

aqui e faz a ressalva na Ata, é assim dessa maneira que funciona. Com a palavra do Sr. Edison 424 

Riccomi, esclarecendo em relação aos pagamentos o dinheiro que o Ministério da Saúde deposita no 425 

Fundo Municipal de Suade são vario dinheiros então são vários depósitos e é a partir do quinto dia útil 426 

e normalmente no sétimo oitavo dia útil cai todo o dinheiro, agora o dinheiro não vem junto é um teto 427 

fixo que nós recebemos e todo mês vem o mesmo dinheiro certo e não altera o teto financeiro é 428 

variável e não vem descrevendo o que esse dinheiro especificado no dia que cai o deposito a gente 429 

pago inclusive que fez essa ressalva fomos nós mesmos da segunda gestão do Dr. Francisco Carlos 430 

para tentar facilitar para os Hospitais e fazer um atendimento de uma parte grande que se pagou até 431 

receber o que falta e se passar de quem é aquele dinheiro e fazer a distribuição correta isso demora 432 

uns dias para vim então o fato do dinheiro estar lá desde o dia útil faz com que nós tenhamos o 433 

dinheiro mais não sabemos o certo para onde esse dinheiro vai, temos varias histórias nós dois 434 

Hospitais e então fazemos o adiantamento pra ajudar e muitas vezes demoram, pois precisa de varias 435 

burocracias para sermos liberados, nós sabemos que as situações da saúde esta sendo muito grave, o 436 

Hospital hoje se indevida com a verba o SUS esta trabalhando sempre com prejuízo muito grande 437 

dependendo dos tratamentos e com isso gera prejuízo em cima de prejuízo obrigado pela atenção. 438 

Com a palavra da Sr.ª Nilce Monteiro Sanches da Silva, dizendo que realmente em relação ao horário 439 

para inicio da reunião, é algo muito difícil, pois todos os Senhores (as) Conselheiros (as) são 440 

voluntários e não há uma determinada maneira de cobrar para que eles cheguem na hora exata. Logo 441 

após a Presidente encerra a reunião, desejando uma boa tarde a todos os Senhores (as) Conselheiros 442 

(as). Não havendo nada mais a tratar a reunião encerrou-se às doze horas, lavrando-se á presente ata 443 

que vai assinada por mim Adilson Lopes dos Santos que á secretariei e pelos demais membros 444 

conforme lista de presença. Lembro também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso 445 

multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. 446 

Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer momento. 447 

Deliberações:   448 

 449 

A –  Deliberação do SISPACTO - Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2014 450 

       451 

B – Deliberação do SARGSUS – Relatório Anual de Gestão Municipal exercício 2013. 452 

 453 

C – Deliberação do Plano Municipal de Saúde 2014. 454 

 455 

D – Deliberação do Plano de Ação da Dengue 2015. 456 

 457 
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