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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 dezesseis membros, sendo onze titulares e cinco 3 

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

dando início à reunião, aproveitou para colocar em votação a ata da trecentésima octogésima sexta 5 

reunião ordinária e a ata da trecentésima octogésima sétima reunião ordinária deste conselho e não 6 

havendo nenhuma ressalva, foi aprovada por unanimidade. Informou aos conselheiros que recebeu um 7 

ofício convocando os membros deste conselho Hércules do Carmo e Beatriz Bonini para reunião de 8 

avaliação e monitoramento referente ao segundo quadrimestre do plano operativo da Santa Casa que será 9 

no dia três de novembro. Fez a leitura de um feedback de uma munícipe, mãe de uma criança de um ano 10 

que deu entrada na UPA, para tratar de uma pneumonia e deixa por escrito um agradecimento pelo 11 

atendimento, pelas médicas e todos os profissionais envolvidos que estiveram preocupados com o bem 12 

estar dela e de sua filha. Questionou a subsecretária Bianca Muller a respeito da superlotação da agenda 13 

de ginecologista do Oswaldo Cruz, onde a Dra. Elisabeth estaria contribuindo, atendendo as pacientes 14 

para desafogar a fila, porém tivemos relatos que o paciente vai até a consulta no horário agendado e que 15 

em cima da hora a Dra. Elizabeth comunica que não poderá comparecer par atender, questionando se 16 

haveria algo a ser feito, ou se ela estaria no direito dela. Com a palavra a subsecretária Bianca Muller 17 

alegou que por ser um direito do trabalhador se apresentado o atestado médico não teria o que ser feito. 18 

Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes acrescentou que a reclamação é em cima de que essa 19 

situação não aconteceu somente uma vez, várias vezes, essa profissional age dessa forma, alegando a 20 

falta de consideração com o paciente, demonstrando sua indignação e cobrando uma solução. Com a 21 

palavra a presidente Maria Cecília colocou que se o profissional apresentar atestado ou simplesmente 22 

quiser faltar é um direito dele. Com a palavra a conselheira Fernanda Muriano acrescentou que 23 

infelizmente o profissional está amparado pela lei e deixou que a situação do CAPS não é diferente, 24 

temos pacientes aguardando com transtorno mental que já foi reagendado e ficamos nessa situação 25 

quando o médico falta. Com a palavra a subsecretária Bianca Muller colocou que não tem o que ser feito 26 

quando o profissional apresenta atestado médico e quando não apresenta, abrimos um processo 27 

administrativo. O munícipe reclama, porém não reclama na ouvidoria, onde nós não temos provas. Com 28 

a palavra o conselheiro Sidney Higino desejou bom dia a todos e colocou que essa é apenas uma parte da 29 

história, a falta da profissional que avisa apenas com cinco ou dez minutos de antecedência da consulta 30 

agendada. Agora existem casos de pacientes que não dá para esperar, no caso da munícipe que fez a 31 

reclamação, a família se uniu e pagou a consulta particular e a profissional diz que o caso é grave e pediu 32 

vários tipos de exames, por não ter condições de pagar, voltou para a rede pública, e foi negado por estar 33 

em pedidos de médico não atendem na rede municipal. Deixou sua indignação por não saber qual 34 

caminho orientar a munícipe a seguir. Com a palavra a presidente Maria Cecília colocou se o estado é 35 

grave teria que procurar a UPA. Com a palavra o conselheiro André Monteiro acrescentou que depende 36 

do caso, que durante o mês de setembro a UPA teve em média cinco mil e oitocentos atendimentos e 37 

neste mês de outubro, os primeiros vinte dias nós já tivemos cinco mil setecentos e cinquenta 38 

atendimentos, ou seja, a procura por atendimento tem aumentado, principalmente de munícipes de fora 39 

de Guaratinguetá, onde temos uma demanda de mais ou menos dez a quinze por cento de atendimentos 40 

de fora. O que acontece é que quando você começa a fazer muitos exames no atendimento de urgência, 41 

você acaba trazendo pessoas de fora, devido à atenção básica dos outros municípios não ter algum tipo de 42 
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exame, ou acaba demorando em agendar. Nesse caso apresentado pelo conselheiro é atendimento 43 

ambulatorial. É igual a um caso oncológico é grave que requer atendimento prioritário no serviço 44 

especializado. Com a palavra o conselheiro Sidney Higino demonstrou sua insatisfação e pediu uma 45 

solução com relação a esse caso apresentado em específico. Com a palavra a subsecretária Bianca Muller 46 

alegou ter tomado ciência agora do caso e verá o que poderá ser resolvido. Com a palavra o conselheiro 47 

Adilson Lopes colocou a necessidade de colocar aos conselheiros as comissões que os representam e 48 

informou que teve na reunião do conselho de resíduos sólidos com a conselheira Dilene, porém na 49 

portaria está o conselheiro Sidney Higino como titular e o mesmo estava impossibilitado de ir por motivo 50 

de trabalho, solicito esclarecimentos de quem é titular e suplente nas representatividades dos outros 51 

conselhos. Com a palavra a secretária executiva Maira Almeida esclareceu que o conselho de resíduo 52 

sólido solicitou a representatividade de um conselheiro, por isso consta em portaria que quem o 53 

representa é o conselheiro Sidney Higino, foi questionado através de e-mail se haveria também a 54 

indicação de outro conselheiro para ser suplente, até a data de hoje não obtive resposta, como a 55 

conselheira Dilene Martins se propôs a comparecer a essa reunião, solicitei que fosse questionado. Não 56 

se trata de comissão, as comissões do COMUS foram enviadas no grupo de WhatsApp, se trata da 57 

representatividade do Conselho de Saúde em outros conselhos. O Conselho de Resíduos Sólidos quem o 58 

representa é o conselheiro Sidney Higino, o Conselho de Saneamento Básico tem como representante o 59 

conselheiro Adilson Lopes como titular e a presidente Maria Cecília como suplente. Com a palavra a 60 

conselheira Dilene Martins deu um retorno alegando que após participar da reunião do conselho de 61 

resíduos sólidos informou que está para ser aprovado o regimento interno onde irá solicitar um suplente 62 

ao COMUS. Com a palavra a presidente Maria Cecília informou que fomos comunicados pelo conselho 63 

estadual de saúde que terá a conferência estadual de saúde mental e fez a leitura do documento para a 64 

ciência de todos. Com a palavra a subsecretária Bianca Muller informou que encaminharia um e-mail 65 

para a DRS de Taubaté solicitando os prazos e maiores informações referente a Conferência de Saúde 66 

Mental. Ordem do Dia: A- Deliberação do Plano de Contingência de Arbovirose de 2023; Com a 67 

palavra a presidente Maria Cecília colocou que foi encaminhado via e-mail o plano de contingencia de 68 

arbovirose de 2023 para apreciação e questionamentos dos conselheiros, e questionou quais são os dados 69 

de casos de dengue no município. Com a palavra o conselheiro José Eduardo informou que atualmente o 70 

município encontra-se com quarenta e um casos positivos de dengue no município e um caso importado, 71 

estamos com o índice de estágio larvário de 2.2 que foi feita em julho e estamos terminando a de 72 

outubro, deixou que a preocupação maior é a ação dos munícipes e a conscientização. Com a palavra a 73 

subsecretária Bianca Muller colocou que todas as ações para prevenção de vetores estão sendo 74 

cumpridas. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro questionou sobre a previsão do treinamento de 75 

prevenção dos vetores para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Com a palavra o 76 

conselheiro José Eduardo colocou que o treinamento foi feito, foi passado para as enfermeiras das 77 

unidades de saúde, e mensalmente a equipe faz as ações nos bairros, nas unidades que possuem ACS 78 

temos o acompanhamento dos lugares visitados e lançados no sistema. Com a palavra a conselheira 79 

Silvana Carneiro expos que no bairro da Rocinha está havendo descarte irregular de lixo e que foi 80 

denunciado e até o momento não foi feito nada. Com a palavra o conselheiro José Eduardo orientou que 81 

fosse passado o endereço corretamente e o COMUS poderia fazer uma reclamação para a comissão de 82 

maneio de resíduos. Com a palavra a presidente Maria Cecília questionou se haveria alguma dúvida, não 83 

havendo aproveitou e colocou em votação, onde foi aprovado por unanimidade. B - Conferência 84 
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Municipal de Saúde: Dando continuidade a presidente Maria Cecília informou que recebeu do Conselho 85 

Nacional de Saúde a resolução de cinco de agosto de dois mil e vinte e dois, comunicando que teremos 86 

que realizar a 10º Conferência Municipal de Saúde de novembro de dois mil e vinte e dois a março de 87 

dois mil e vinte e três com o tema: “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã 88 

vai ser outro dia”. Para não deixarmos para última hora, estamos elaborando as datas, principalmente 89 

para a realização das pré-conferencias. Foram discutidas entre os conselheiros presentes as possíveis 90 

datas para a realização da conferência e inicio das pré-conferências nas unidades de saúde e ficou 91 

conversado de agendar uma reunião para acertar os detalhes das datas, comissões e local. Com a palavra 92 

a presidente Maria Cecília passou a palavra para o conselheiro Alexandre Rocha para esclarecer a todos 93 

os presentes quais são os serviços prestados pelo Hospital e Maternidade Frei Galvão após a 94 

estadualização. Com a palavra o conselheiro Alexandre Rocha desejou bom dia a todos e explanou que 95 

não possuía no momento com exatidão os números de AIH, porém  citaria os serviços que desde o dia 96 

primeiro o convênio com o estado está focado no atendimento de cirurgias geral de urgência e leitos de 97 

UTI, e logicamente alguns leitos por conta das cirurgias, estando ativo quarenta e cinco leitos com o 98 

acesso através da CROSS que conversa com o NIR que existe hoje dentro do hospital. Tem uma 99 

conversa em andamento com a secretaria estadual para aumento de leitos e aumento de serviços, mas está 100 

em fase de negociação. Não é um serviço de porta aberta, vem sempre referenciado e a intenção é 101 

aumentar tantos os leitos como outros serviços. O Hospital continua com o atendimento normal na saúde 102 

suplementar, via atendimento Pronto Atendimento Adulto Materno Infantil vinte e quatro horas, 103 

internação, UTI coronariana, vinte e nove convênios e particular. Com a palavra a subsecretária Bianca 104 

Muller questionou se as cirurgias de urgência são realizadas através do SUS, por onde entra e se possui 105 

leitos enfermaria. Com a palavra o conselheiro Alexandre Rocha afirmou que as cirurgias são pelos SUS, 106 

que a porta de entrada é referência via CROSS da região Vale histórico e Vale da Fé e também constam 107 

os leitos de enfermaria. Com a palavra a presidente colocou se os conselheiros receberam o relatório de 108 

visita nas unidades e abriu para questionamento dos conselheiros. Com a palavra a conselheira Dilene 109 

Martins pontuou a questão do terreno que tem atrás da unidade de saúde da Rocinha, que com chuva 110 

acaba descendo a terra e água para unidade. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes acrescentou que 111 

causou estranheza ao olhar a planta que não teve alteração e expos a dificuldade da acessibilidade dos 112 

banheiros da parte antiga na unidade de saúde da Rocinha, questionando se passa pela vigilância para 113 

aprovação. Com a palavra a subsecretária Bianca Muller afirmou que foi solicitada a modificação, 114 

afirmando que passa pela vigilância onde aprova o LTA. Com a palavra a conselheira Silvana Carneiro 115 

questionou se na unidade de saúde do bairro São Manoel, uma parte pertence à educação, pois depois que 116 

pegou fogo na parte que pertence à saúde, parece estar abandonado, alegando que um planejamento de 117 

manutenção resolveria a questão da caixa d’água. Com a palavra a subsecretária Bianca Muller afirmou 118 

que por pertencer à educação não pode ser reformado pela saúde, porém a parte que pertence a saúde será 119 

feito uma vistoria da manutenção. Com a palavra a presidente Maria Cecília questionou sobre o 120 

funcionamento da equoterapia se voltará para a gestão da saúde. Com a palavra a subsecretária Bianca 121 

Muller afirmou que por enquanto não existe essa informação e não saberia afirmar se voltará a funcionar 122 

através da secretaria de saúde. Com a palavra a conselheira Dilene Martins questionou sobre as crianças 123 

que fazem cirurgias ficam hospitalizadas no setor C1. Com a palavra o conselheiro André Monteiro 124 

explanou que alguns casos que ficam no setor C1, como se fosse um hospital dia do município, são 125 

questões que são trazidas pela AME, são crianças que fazem a cirurgia e tem alta no mesmo dia. Com a 126 



 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 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

4 

 

palavra a subsecretária Bianca Muller convidou os conselheiros presentes para o evento Outubro Rosa, 127 

que será realizado no próximo sábado em três locais, na AME pedregulho, no espaço multiuso e no 128 

fundo social e solicitou ajuda na divulgação para que haja uma participação da população. Com a palavra 129 

a conselheira Dilene Martins deixou sobre o que poderia ser feito para retornar o conselho gestor local. 130 

Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes sugestionou a elaboração de uma comissão para criar o 131 

CGL. Com a palavra a presidente Maria Cecília abriu para mais questionamentos, não havendo, 132 

agradeceu a participação de todos, não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião ás dez horas e 133 

cinquenta e um minuto, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de Almeida 134 

que secretariei e pelos demais membros.  135 

 136 

Deliberação:  137 

 138 

      A- Deliberação do Plano de Contingência de Arbovirose de 2023; 139 
 140 


