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Ás nove horas e trinta e sete minutos, do dia trinta de junho de dois mil e vinte dois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

reuniram- se no “Grupo da Fraternidade Irmão Altino” sito à Rua Álvares Cabral, nº 381 – Campo do 2 

Galvão, os membros deste conselho com a presença de quatorze membros, sendo dez titulares e quatro 3 

suplentes. Com a palavra a vice-presidente Beatriz Bonini desejou bom dia á todos, e agradeceu a 4 

presença e deu início a reunião. Informou que as ATAS das reuniões anteriores não foram elaboradas 5 

devido aos problemas técnicos encontrado após os furtos na sede do COMUS. Aproveitou e fez a posse 6 

dos conselheiros representantes dos trabalhadores de saúde, Silvana Maria Carneiro como titular e José 7 

Eduardo Barbosa Marques Júnior como suplente. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro desejou 8 

bom dia a todos,  agradeceu e deixou que é agente comunitária de saúde no bairro da Rocinha e 9 

acrescentou que veio para somar juntamente com todos os outros conselheiros. Com a palavra a vice- 10 

presidente Beatriz Bonini fez a leitura do ofício recebido o sindicato dos agentes de saúde solicitando 11 

uma representatividade no COMUS, deixou que fosse analisada a possibilidade. Foi encaminhado para a 12 

Secretaria Municipal de Saúde um ofício solicitando a demanda reprimida das consultas em 13 

especialidades e estamos com a resposta da taxativa em mãos, será enviado por e-mail.   Informes do 14 

Gestor: Com a palavra à conselheira e subsecretaria Bianca Muller desejou bom dia a todos e informou 15 

que recebeu um oficio da procuradoria da prefeitura solicitando o desligamento imediato de todos os 16 

funcionários que faziam parte do concurso que foi feito para o hospital de campanha, liguei para a 17 

procuradora, solicitando uma prorrogação, visto que os casos aumentaram, e mesmo assim tive que 18 

desligar quarenta e três funcionários imediatamente sem aviso prévio. A partir de hoje não podemos mais 19 

contar com esses funcionários, então isso criou um transtorno, tendo que mudar o fluxo inteiro, inclusive 20 

com os atendimentos COVID que vem sendo feito nas unidades de saúde. Estamos ainda nos readaptando 21 

e elaborando uma melhor estratégia para atender a população. A regulação está elaborando um relatório 22 

por conta dos pacientes que estão aguardando vaga no pronto socorro, para que conseguirmos comprar 23 

leitos de UTI, para sanar esse problema por hora. Com a palavra a conselheira Beatriz Bonini perguntou 24 

se não poderia ser revisto essa decisão da procuradora. Com a palavra a conselheira Bianca Muller alegou 25 

que fez esse questionamento e obteve a resposta de que devido ao edital que está claro até o fim da 26 

pandemia, juntamente com o número da portaria do ministério da saúde, não poderia ser revisto. Com a 27 

palavra a conselheira Beatriz Bonini questionou se o COMUS poderia fazer algo para ajudar com relação 28 

a esse desligamento dos profissionais.  Com a palavra a conselheira Bianca Muller deixou que talvez se 29 

fosse feito um ofício, seria válido, poderia acrescentar e encaminhar para o prefeito. Com a palavra o 30 

conselheiro Adilson Lopes questionou se haveria prorrogação. Com a palavra a conselheira Bianca 31 

Muller informou que ficaria com os profissionais até o fim do contrato, como o presidente declarou o fim 32 

da pandemia, extinguiu esse contrato, solicitando o desligamento imediatamente dos funcionários que 33 

foram contratados por essa portaria. Com a palavra o conselheiro Dr. Zélio Ramos deixou que se o 34 

COMUS fizesse um ofício para secretaria de saúde relatando essa situação emergencial que está passando 35 

e quando a secretaria fizesse esse relatório, O COMUS procurasse o poder judiciário. Com a palavra a 36 

vice-presidente Beatriz Bonini acatou a ideia alegando que a população não pode ficar desassistida e que 37 
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a secretaria de saúde não tem mão de obra para comportar. Com a palavra a conselheira Bianca Muller 38 

acrescentou que será feito um cronograma diferente par redistribuir nas unidades maiores essa mudança 39 

no calendário da vacinação. ORDEM DO DIA: UPA nível III; Com a palavra a vice-presidente Beatriz 40 

Bonini questionou se já teria previsão para a inauguração da UPA nível III. Com a palavra a conselheira 41 

Bianca Muller informou que está previsto para o começo de julho, mas por conta da obra que a CODESG 42 

está executando, tivemos que esperar mais pouco para que seja resolvido, acredito que a previsão até o 43 

final de julho ou começo de agosto se tudo correr bem.  Esclarecimentos do Secretário de 44 

Planejamento Eng. Gonçalo Ferraz sobre as obras da Unidade de Saúde Oswaldo Cruz e UPA III. 45 

Com a palavra a vice-presidente Beatriz Bonini questionou a presença do engenheiro Gonçalo Ferraz. 46 

Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes explanou que juntamente com o conselheiro Sidney Higino 47 

tiveram na secretaria de planejamento conversando com o engenheiro Gonçalo para que o mesmo 48 

comparecesse na reunião de hoje esclarecendo sobre as obras da Unidade de Saúde Oswaldo Cruz e da 49 

UPA, foi encaminhado via e-mail e protocolado fisicamente  um ofício solicitando a presença, mas até 50 

agora não compareceu. Foi-nos informado que na unidade de saúde Oswaldo Cruz esta faltando somente 51 

à parte elétrica e a cobrança seria o porquê até agora não foi implantada a parte elétrica na unidade. Com 52 

relação a UPA, como já fomos informados foi sanado os problemas agendaram uma visita para amanhã, 53 

dia primeiro de julho às nove horas. Com a palavra a conselheira Bianca Muller esclareceu que dinheiro 54 

não é problema, que já está empenhado.  Com a palavra o conselheiro Sidney Higino colocou que o piso 55 

que foi colocado ao lado de fora da unidade de saúde Oswaldo Cruz é liso e em período de chuva poderá 56 

ocorrer acidentes e cobrou qual seria a data prevista para entrega.  Estadualização Hospital e 57 

Maternidade Frei Galvão; Com a palavra a conselheira Bianca Muller informou que a respeito da 58 

estadualização foi conversado com o secretário executivo Dr. Eduardo Mikiu na última segunda feira e 59 

ficou acordado que a proposta que fizemos juntamente com o conselho através de ofício, que o dinheiro 60 

permanece no município, no fundo municipal de saúde o recurso permanece e o prefeito abre mão da 61 

gestão municipal do Hospital e Maternidade Frei Galvão, passando para gestão estadual. Para isso ficou 62 

claro que o governo até então estava contando com a estadualização com apenas os seiscentos mil que já 63 

existe, então o prefeito fez uma conta e alegou que esse valor que está no Frei Galvão para dois 64 

municípios, para cento e quarenta mil habitantes, não é suficiente, como trabalharemos com dezessete 65 

munícipio com o mesmo valor de seiscentos mil reais. Foi onde o prefeito abriu mão da gestão municipal, 66 

porém o recurso fica com a secretaria de saúde, mesmo porque o serviço que hoje esse recurso é usado 67 

apenas para o município de Guaratinguetá e Cunha e os serviços que a região necessita são outros, foi 68 

onde o secretário vai abrir um chamamento público para iniciar uma contratação, que o Hospital Frei 69 

Galvão tivesse com todas as documentações em dia para participar do chamamento e a contratação de 70 

serviços. Essa estadualização será por tempo determinado e através de outros serviços que não 71 

maternidade. E assim levaríamos a maternidade para Santa Casa e o Pronto Socorro Infantil para a UPA. 72 

Com a palavra o conselheiro André Monteiro afirmou que existem vinte leitos de UTI geral e está em 73 

processo de ampliação. Com a palavra a conselheira Bianca Muller esclareceu que nenhum chamamento 74 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Rua Cel. Pires Barbosa, 184 – Centro – Guaratinguetá – SP – CEP 12500-290. 
E-mail: comus@guaratinguetá.sp.gov.br        Tel.: (12) 3132-2357 

 

ATA DA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3 

 

público é feito por menos de sessenta, noventa dias, com isso ficou certo também que o serviço 75 

permanecerá no Hospital Frei Galvão para não perder o vínculo, enquanto não sair o chamamento 76 

público. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes questionou se está documentado esse acordo. Com a 77 

palavra conselheira Bianca Muller informou que não tem documentado esse acordo por enquanto, pois a 78 

secretaria do estado ficou de ver a viabilização de fazer o chamamento público, liguei para a diretora da 79 

DRS Nádia Meirelles e pedi para que ela fizesse esse relatório de quais as maiores necessidades da região 80 

que a secretaria de estado iria pedir para o próximo mês se possível já passar pela CIR. Com a palavra o 81 

conselheiro Adilson Lopes expressou sua insatisfação com a não documentação acordada na reunião com 82 

o estado. Com a palavra o conselheiro Jonathan Dias alegou que por enquanto nada mudará até a saída do 83 

edital, a formalização será a abertura do edital que será trazido para o conselho. Com a palavra o 84 

conselheiro Sidney Higino questionou a garantia da permanência dessa verba para o município. Com a 85 

palavra a conselheira Bianca Muller esclareceu que a verba é do município, ninguém tira se fosse uma 86 

decisão contrária, o município teria que dar o dinheiro para o estado. Com a palavra a vice-presidente 87 

Beatriz Bonini abriu para mais dúvidas e colocações dos conselheiros e não havendo agradeceu a 88 

participação de todos e não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião ás dez horas e trinta e três 89 

minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e 90 

pelos demais membros.  91 

 92 

Deliberação:  93 
 94 


