
 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 385ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1 
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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 treze membros, sendo dez titulares e quatro 3 

suplentes. Com a palavra presidente Maria Cecília desejou bom dia e a agradeceu a presença de todos 4 

dando início à reunião, aproveitou e colocou para aprovação as ATAS da septuagésima sexta e 5 

septuagésima sétima reunião extraordinária, a trecentésima octogésima terceira e a trecentésima 6 

octogésima quarta reunião ordinária deste conselho que foram aprovadas por unanimidade. Dando 7 

continuidade fez a leitura do ofício 011.22 que foi encaminhado pelo COMUS e protocolado na secretaria 8 

de saúde a fim de encaminhar o relatório de visita que foi feito pelos conselheiros na Unidade Básica de 9 

Saúde do Oswaldo Cruz e na UPA nível III no dia primeiro de julho. Após a leitura do ofício resposta 10 

37/SMS/2022- BEQ solicitou que a conselheira Silvana Carneiro fizesse a leitura do relatório elaborado 11 

pela comissão de acompanhamento e visita. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro desejou bom 12 

dia a todos e fez a leitura do relatório da visita realizada pelos conselheiros: Adilson Lopes, Sidney 13 

Higino, Dilene Martins e Silvana Carneiro no dia quinze de julho na UBS Engenheiro Neiva, ESF Jardim 14 

Esperança e ESF Jardim do Vale. Com a palavra presidente Maria Cecília abriu para colocação e 15 

questionamentos dos conselheiros. Com a palavra o conselheiro Sidney Higino desejou bom dia a todos e 16 

questionou sobre a unidade de saúde Oswaldo Cruz, que mesmo estando fechado, o piso em volta da 17 

unidade em dias de chuva existe risco de acidentes e perguntou se existe algo que possa ser feito até sanar 18 

o problema. Com a palavra a secretária Maristela Macedo informou que aquela calçada não era para ter 19 

sido feita, tanto que ela não foi paga, alguém fez por vontade própria sem a sua autorização e sem a 20 

autorização do prefeito. Fez uma demolição para restaurar um prédio, foi feito o possível e impossível 21 

para restaurar e alguém mandou fazer uma calçada, estamos buscando uma solução que seja permanente, 22 

colar fita de restrição não funciona, então o dono da obra está buscando uma solução com custo zero. 23 

Com relação aos outros apontamentos, podem ficar tranquilos que isso aconteceu na UPA e foi arrumado 24 

e entregue o prédio em ordem. A parte elétrica desse prédio foi licitada e vai começar execução, o 25 

primeiro projeto estava errado, foi feito com um compressor menor do que foi comprado, foi resolvido e a 26 

empresa vai começar a executar. Com relação ao acesso ao banheiro, tem algo errado, pois os prédios 27 

todos possuem LTA. Com a palavra a conselheira Dilene Martins colocou a falta de acessibilidade de um 28 

cadeirante até o Centro de Saúde. Com a palavra a secretária Maristela Macedo explicou que será 29 

reformado e será colocado um elevador de carga para cadeirante. Na reforma do Centro de Saúde que vai 30 

ter, terá um banheiro adaptado que estamos projetando para atender paciente ostomizado, com toda 31 

tecnologia que for necessário. Aproveitou para questionar se os conselheiros não analisaram o grande 32 

problema que é a secretaria da educação passando pelo meio da Unidade de Saúde, colocando em risco a 33 

vida das crianças. Esperava que esse documento viesse com essa observação para me ajudar e não foi 34 

citado nada. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano questionou se teria algo a ser feito pelo 35 

COMUS para evitar que a secretaria de educação fique transitando pela unidade de saúde. Com a palavra  36 

a presidente Maria Cecília sugeriu que o COMUS encaminhasse uma nota a prefeitura e solicitou da 37 
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comissão a elaboração dessa nota. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano questionou se na ESF 38 

Jardim Esperança a reforma ficou parada. Com a palavra a secretária Maristela Macedo explanou que a 39 

outra gestão fez duas obras, um almoxarifado no Engenheiro Neiva com telha de metal e o primeiro 40 

problema que a empresa pede um aditamento, pois ela fez um alicerce maior do que estava programado. 41 

Foi o primeiro conflito com a empresa, o fiscal da obra não fez um apontamento, não tem nenhum 42 

documento por escrito da outra gestão e não tem uma justificativa técnica. Após muita briga aceita 43 

entregar o almoxarifado do jeito que está e não recebeu o aditamento. A outra obra que a mesma empresa 44 

fez foi a ESF Jardim Esperança e tivemos o mesmo problema, já tinha recebido a segunda parcela e não 45 

estava executado nem o programado para receber a segunda parcela, não sabemos quem deu esse 46 

documento ao Ministério da Saúde, fomos até em Brasília e ninguém sabe, tentamos vincular várias 47 

emendas e não conseguimos porque não tem propriedade da prefeitura. E a empresa novamente querendo 48 

o aditamento, também não demos, virou jurídico, a empresa entrou contra a prefeitura e a prefeitura foi se 49 

defendendo e mediante aos prazos da justiça, foi dado fim há pouco tempo atrás. Está sobre judice se 50 

colocar um real na unidade de saúde, estamos ao longo desse tempo tentando minimizar a situação. 51 

Portanto isso saiu de judice há muito pouco tempo e agora estamos em busca de um recurso para poder 52 

terminar essa obra e reformar a parte de dentro da unidade. Tentei utilizar o dinheiro que a câmara 53 

municipal devolveu para a prefeitura, o governo federal até aceitou o documento anexado, mas o governo 54 

estadual não aceitou então vou usar o dinheiro da câmara para por fim na reforma da unidade de saúde da 55 

Rocinha e vou dar início à reforma da unidade de saúde do Campinho.  Deixou que têm os relatórios de 56 

quando assumiu a gestão referente ao estado lamentável que foi deixada as unidades de saúde pela gestão 57 

anterior, então vamos fazendo de acordo com o que conseguimos. Informou que a AME será mais uma 58 

unidade para reforma onde vamos separar a unidade de saúde da assistência médica especializada e tudo 59 

ficou contemplado. Com a palavra a presidente Maria Cecília questionou sobre onde será locada a saúde 60 

do trabalhador. Com a palavra a secretária Maristela Macedo alegou que irá para o prédio da saúde 61 

mental com a secretaria da administração custeando o aluguel, pois não pertence à secretaria de saúde. 62 

Sendo assim vou ampliar os consultórios para atendimento alegando contratar mais psicólogos para suprir 63 

a demanda. Aproveitou para informar que está sendo organizado o concurso público da prefeitura de 64 

Guaratinguetá, que está faltando somente à disponibilidade da empresa VUNESP, mas em breve será 65 

publicado o edital. Deixou que abriu através de emenda parlamentar um credenciamento de médicos que 66 

é para contribuir no momento que estamos necessitando, mas haverá mais vagas para médicos de várias 67 

especialidades que serão abertas no concurso, havendo também vagas para outros profissionais. Estamos 68 

somente aguardando a abertura do concurso. Colocou que a única coisa que está segurando é ampliação 69 

de PSF, enquanto os ACS não estiverem cem por cento na rua não haverá ampliação. Alegou que 70 

novamente vai investir no ACS comprando mais um curso oferecido pela FATEA. Com a palavra a 71 

presidente Maria Cecília questionou se os agentes de saúde não fazem as visitas. Com a palavra a 72 

secretária Maristela Macedo explicou que irá perder dinheiro no Previne Brasil, que não perdeu na 73 

captação ponderada, que ganhou três mil reais, existe um movimento nacional para acabar com o Previne 74 
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Brasil. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro alegou que os agentes de saúde acabam desviando 75 

sua função devido à necessidade dos serviços internos da unidade de saúde, alegou a dificuldade da 76 

realização das visitas devido à distância por abranger a zona rural e pela disponibilidade do transporte ser 77 

somente meio período por semana, deixando que essa colocação se refere a unidade de saúde da Rocinha. 78 

Com a palavra a secretária Maristela Macedo alegou que mesmo diante as dificuldades citadas à unidade 79 

de saúde da Rocinha bate meta, a pior unidade de meta de agente comunitário é Jardim Esperança. 80 

Comunicou que o ESF da Rocinha é a melhor unidade de saúde, que sempre bate meta, agora com a 81 

médica e a dentista que são boas profissionais a unidade se supera. Existem unidades como, por exemplo, 82 

ESF Tamandaré que não é extensa de área e não há necessidade de transporte, e não bate meta, já foi 83 

trocado enfermeira, médico, dentista e não vai. Convidou a conselheira Silvana Carneiro para sentar com 84 

ela e com a Ana Paula Oliveira par ver se hoje, enquanto um ente público que se propôs diluir as 85 

dificuldades da gestão, alegando que não irá desistir, firmou que assumiu um compromisso com ela e com 86 

o SUS. E afirmou estar pronta, inclusive no concurso público em colocar duas equipes na unidade de 87 

saúde do Engenheiro Neiva. Deixou que vai comprar cursos para Agente Comunitários de Saúde da 88 

FATEA que virá dar o curso aqui em Guaratinguetá. Informou que esteve no congresso e que tinha uma 89 

empresa que tem inexigibilidade, mas ela vai participar de um pregão eletrônico, um sistema para os 90 

agentes comunitários de saúde, onde irão acompanhar em tempo real, sem precisar esperar os quatros 91 

meses do ministério, a meta de cada unidade, de cada agente e de cada indicador. Com a palavra a 92 

presidente Maria Cecília deu continuidade na pauta passando para os informes do gestor. Informes do 93 

Gestor: Com a palavra a secretária Maristela Macedo informou que com relação à inauguração da UPA 94 

nível III, começamos a trabalhar, a transição como esperávamos foi muito tranquila, porque começamos a 95 

monitorar tudo uma semana antes, então não tivemos nenhum problema, acabamos antes do horário 96 

previsto todo o transporte dos pacientes, está funcionando normalmente, obvio que a equipe é nova e o 97 

sistema é outro, existindo por enquanto algumas dificuldades, mas eles estão se esforçando para resolver, 98 

teve uma avalanche de pacientes de outros municípios que tive que diluir com os secretários municipais. 99 

Acredito que estão pilotando a UPA com bastante técnica, com bastante cuidado, temos a enfermeira 100 

Janine no núcleo de regulação, eles estão com a contra referência em mãos. Aportamos também nesse 101 

contrato a ambulância que fica na UPA e não foi utilizada até agora, que significa que eles estão 102 

conseguindo resolver lá dentro, dando conta da demanda. A única coisa que está faltando, mas está 103 

chegando é a tomografia, porque baritamos uma sala, onde o técnico esteve lá, alegando que comporta a 104 

tomografia. Pagamos uma empresa de engenharia que mediu o impacto com vibração e fizemos a opção 105 

de não comprar a tomografia e locá-la, pois o valor da locação corresponde ao tempo de manutenção do 106 

equipamento e no contrato de locação, cada vez que houver uma incorporação tecnológica eles se 107 

comprometem a trocar o equipamento.  Agora começamos a nos preparar para receber as crianças e as 108 

gestantes, já se comprou os equipamentos, agora é só entregar, a UTI está pronta, pois quando começou 109 

essa história de aumentar o COVID, abriram novamente dez leitos e já abriu no local onde iremos receber 110 

os leitos que vão vir do hospital Frei Galvão. Falta somente a adaptação da Neonatal, o primeiro milhão 111 
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que o deputado Bertaioli mandou está sendo repassado essa semana para a Santa Casa para poder acabar a 112 

Neonatal, os outros dois milhões que provavelmente venha em novembro, iremos utilizar para  edificar o 113 

prédio para a  maternidade do jeito que é preconizado o ministério da saúde e a rede cegonha, isso tudo no 114 

intuito de não perder essa verba e ter uma boa maternidade. Com a palavra a conselheira Fernanda 115 

Muriano questionou como ficará o doente mental em surto. Com a palavra a secretária Maristela Macedo 116 

explanou que o doente mental em surto ganhou um lugar específico para ele, tem dois quartos reservados 117 

com banheiro que é para o doente mental e eventualmente para um isolamento. Com a palavra a 118 

conselheira Beatriz Bonini questionou a respeito da verba recebida para maternidade, se vem para a 119 

prefeitura ou vai direto para a Santa Casa. Com a palavra a secretária Maristela Macedo explicou que cai 120 

na prefeitura e a prefeitura repassa através de convênio, até porque o convênio tem que vincular a 121 

prestação de serviços SUS, informando que o prédio será na Santa Casa, o estado aportou o dinheiro é da 122 

prefeitura e só fica o compromisso da prestação de serviço SUS. Com a palavra o conselheiro Sidney 123 

Higino questionou sobre a casa ambiente saúde situada no bairro do Engenheiro Neiva.  Com a palavra a 124 

secretária Maristela Macedo deixou que ganhou essa discussão no poder judiciário com a ajuda da 125 

educação, aquela casa foi uma casa doada para a secretaria de saúde e alguém a época julgou esse serviço 126 

importante a metodologia educacional da época era essa, só que foi caindo no desuso a última gestão 127 

fechou a casa ambiente, como era mais utilizada pela secretaria da educação e ela tem um coordenador 128 

que trabalha com o meio ambiente, após discussões procuramos saber o que faríamos com o acervo, pois 129 

foi um acervo comprado com o intuito de educação, onde cedemos esse acervo para UNIFATEA que tem 130 

um curso de biologia e vem a necessidade da secretaria de assistência social de montar um espaço para 131 

acolher mulheres vítimas de violência e não tinham o local, e diante da solidariedade de outras secretarias 132 

com a secretaria de saúde e como a saúde faz parte dessa estrutura podemos usar o prédio para construir a 133 

casa da mulher. Então o prédio já tem projeto, a Maria Tereza aprovou, no começo discutiram a questão 134 

da localidade, porém de transporte é um local bom e do ponto de vista que a mulher precisa de uma 135 

privacidade a localização não haverá problema, o prédio contempla todos os espaços, de infraestrutura 136 

não tem nada grave, então isso vai em uma parceria com a educação, assistência social, saúde, promotoria 137 

pública para atender essas mulheres vítimas de violência. O prédio pertence à secretaria de saúde, e como 138 

a saúde faz parte desse projeto cedi para a realização do mesmo. Aproveitou para falar sobre o furto dos 139 

fios na unidade de saúde do bairro Engenheiro Neiva, alegando que levaram até as caixas elétricas, 140 

recolocamos as caixas no lugar, ligamos alguns pontos e a única coisa que não está funcionando é a sala 141 

de vacina e providenciamos de imediato uma licitação, para isso tivemos que contratar um engenheiro 142 

elétrico, contratou a empresa para executar, deixando tudo pronto e como o fiscal é do planejamento, o 143 

projeto não tinha passado pelo planejamento então é isso que está empatando essa nova reabertura. Então 144 

o projeto está feito, a empresa está licitada, então deve começar agora a adequação. Ordem do Dia: A- 145 

Deliberação do contrato da UPA III Com a palavra a presidente Maria Cecília colocou que os 146 

conselheiros receberam os convênios para análise e apreciação com antecedência e abriu para alguma 147 

colocação ou questionamento. Com a palavra a conselheira Dilene Martins deixou sua dúvida sobre a 148 
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comissão se continuará acompanhando no decorrer do contrato. Com a palavra a secretária Maristela 149 

Macedo explicou que esse contrato está diferente e que essa comissão terá que se reunir mensalmente, 150 

pois pagará agora do dia vinte ao dia trinta, onde será prestado conta para análise e só será pago o 151 

próximo mês se tudo estiver de acordo, se não aprovar qualquer coisa não será repassado o valor até que 152 

regularize. Só pagará o mês subsequente se a comissão aprovar o anterior. Com a palavra a conselheira 153 

Fernanda Muriano aproveitou e colocou que o CAPS Infanto juvenil está funcionando no Grupo da 154 

Fraternidade Irmão Altino há dois anos e desde então até agora nós não conseguimos o cadastramento e 155 

habilitação, então estamos preocupadas, pois temos uma grande demanda, o Irmão Altino investiu em 156 

toda reforma, a secretaria de saúde está dando o apoio para pagarmos os funcionários, já fizemos de tudo 157 

e até agora não saiu o cadastro, então queria ver como conselheiros o que poderíamos estar fazendo. Com 158 

a palavra a secretária Maristela Macedo sugeriu que o COMUS elaborasse uma nota ao ministério da 159 

saúde, pedindo esse cadastramento, podemos contextualizar toda a gravidade que a pandemia trouxe 160 

aumentando a demanda. Podemos fazer uma nota para darmos uma pressionada no ministério da saúde 161 

enquanto COMUS de Guaratinguetá, dizendo que é uma questão tripartite e que a responsabilidade do 162 

financiamento é do ministério da saúde e que ele precisa honrar com isso. Com a palavra a presidente 163 

Maria Cecília alegou que o conselho irá elaborar essa nota. Não havendo mais nenhum questionamento 164 

aproveitou e colocou para aprovação, o convênio da UPA nível III, onde foi aprovado por unanimidade. 165 

B- Deliberação do convênio dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de 166 

Guaratinguetá: Com a palavra a presidente Maria Cecília abriu para colocações ou questionamentos a 167 

respeito do convênio dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá e não 168 

havendo, aproveitou e abriu para votação onde foi aprovado por unanimidade. Com a palavra o 169 

conselheiro Adilson Lopes deixou a importância de providenciar a reformulação das comissões do 170 

conselho que para possam ser executadas suas atividades. Com a palavra a presidente Maria Cecília 171 

alegou que trará para a próxima reunião as comissões já elaboradas. Colocou então que será elaborada a 172 

nota com relação à habilitação do CAPS e um ofício  questionando uma solução a  respeito do acesso dos 173 

transportes do funcionários da delegacia de ensino dentro do espaço do Centro de Saúde. Informou que 174 

recebemos um documento da saúde do trabalhador da DRS, e essa documentação saiu no diário oficial dia 175 

vinte e nove de junho, sobre a implementação do CEREST. Com a palavra a secretaria Maristela Macedo 176 

explicou que a saúde do trabalhador da prefeitura é da prefeitura, a nossa está vinculada a Cruzeiro, pois 177 

quem assumiu o CEREST foi o município de Cruzeiro, deve estar declinando, pois nenhum município 178 

consegue manter uma estrutura daquela sozinha, pois não vem à verba. Comissão da saúde do trabalhador 179 

nos podemos elaborar para fiscalizar o CEREST de Cruzeiro. Com a palavra a presidente Maria Cecília 180 

abriu para mais dúvidas e colocações dos conselheiros e não havendo agradeceu a participação de todos e 181 

não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião ás onze horas e vinte e três minutos, lavrando-se á 182 

presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais 183 

membros.  184 

 185 
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Deliberação:  186 

A- Deliberação do contrato da UPA III; 187 

B- Deliberação do convênio dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de 188 

Guaratinguetá. 189 


