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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 doze titulares e quatro 3 

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

dando início à reunião e passou a palavra para a secretária executiva Maira Almeida explanar para o 5 

pleno se estariam de acordo com relação a algumas mudanças nas pré- conferências. Com a palavra 6 

Maria Almeida desejou bom dia a todos e explicou que em conversa com a Ana Paula Oliveira, 7 

funcionária da secretaria de saúde que compõe a comissão da conferência de saúde, ela sugestionou que 8 

devido ao número de casos de COVID que vem crescendo em toda região, reformular a forma da 9 

participação dos munícipes nas pré-conferências, elaborando formulários estendendo o prazo para as 10 

propostas e a conselheira Sheyla Ruas elaborou um link, que será enviado para ciência de todos, onde 11 

poderá chegar com mais facilidade devido a todos ter acesso a um celular, sendo assim, teríamos muito 12 

mais participação da população, gerando mais propostas do que nas pré-conferências presenciais.  13 

Resolvemos trazer esse assunto no início da reunião, pois está na ordem do dia à aprovação da do 14 

regimento da conferência, se todos estiverem de acordo essa alteração, podemos aprovar com a ressalva a 15 

nova forma da pré-conferência. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes deixou a importância da 16 

divulgação do link e da conferência. Com a palavra a conselheira Sheyla Ruas explanou aos conselheiros 17 

sobre o formulário explicando que o munícipe poderá se identificar ou não quando for elaborar a 18 

proposta, sendo somente obrigatório identificar a unidade de saúde, elaborar no mínimo uma proposta e 19 

se teria interesse em ser delegado. Explanou que será dado um tempo para enviar os formulários com 20 

uma data limite, e no relatório vem especificado dia e hora que foi preenchido. Quem se identificou 21 

querendo ser delegado por unidade e se tiver mais interessados que o limite pode criar um link para 22 

votação por unidade, elegendo seu delegado. Com a palavra a presidente Maria Cecília colocou em 23 

votação a alteração da pré-conferência para formulários e foi aprovada por unanimidade. Dando 24 

continuidade informou que recebeu da comissão de visitas um relato sobre uma visita que ocorreu na 25 

unidade de saúde Oswaldo Cruz, conversando também com o gestor e a mesa diretora, deixou que o 26 

conselho não pudesse tomar uma posição, como foi conversado com alguns membros da comissão, nunca 27 

foi comunicado nem a mesa diretora e nem a secretaria executiva deste conselho em quais unidades de 28 

saúde são feitas as visitas, ficamos ciente após com os relatórios. Portanto as visitas são realizadas e nós 29 

não ficamos nem sabendo o que está acontecendo e muito menos em qual unidade estão visitando. Sobre 30 

esse episódio, não podemos nos posicionar por não estarmos cientes e a mesa diretora decidiu que a 31 

partir de agora as visitas serão comunicadas através de um cronograma para a mesa diretora. 32 

Conversando com enfermeiros responsáveis pelas unidades da rede que para receber o conselho seria 33 

melhor agendar podendo assim atender melhor o conselheiro que chegará à unidade, conversando com o 34 

conselheiro Jonathan Dias, fui orientada que até o ministério público comunica antes de fazer a visita. 35 

Portanto, temos que ser comunicados, precisamos fazer um planejamento para estarmos cientes do que 36 

vem acontecendo, pois acontece uma situação como essa, que a meu ver serviu de aprendizado e a mesa 37 

fica sem ter como agir. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes deixou que não entendeu porque 38 

chegou nesse ponto, alegando que estão fazendo as visitas e deixamos para comunicar de última hora 39 

para onde estamos indo por termos experiências de ficarmos esperando os responsáveis ajeitar tudo que 40 

estivesse errado, ou seja, sabiam que estava errado e não queriam que víssemos. Deixou que não entende 41 

essa preocupação agora, sendo que estão fazendo as visitas e elaborando os relatórios e nunca tiveram 42 
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problemas ou reclamações. Com a palavra a presidente Maria Cecília acrescentou que foi a própria 43 

comissão de visitas quem fez a reclamação de que estavam no local e a secretária chegou, portanto são 44 

duas vertentes e a mesa nem sabia onde a comissão estava. Com a palavra o conselheiro Sidney Higino 45 

desejou bom dia a todos e colocou que foi passado para presidente o que ela pediu, caso acontecesse um 46 

fato ela deveria estar sabendo. A nossa visita não tinha nada a ver com a presença da secretária e 47 

subsecretária, apenas o caminhão entregando cesta básica, dando a mesma confusão e sabendo da 48 

presença das duas fomos somente comunicar a Bianca sobre o problema do caminhão que estava 49 

acontecendo e após isso surgiu outras coisas que não tem nada a ver com a visita. Com a palavra a 50 

presidente Maria Cecília disse que é mais um motivo para não levar isso para frente, não tinha a ver com 51 

visita, você alegou que estava como cidadão, se é como visita vai fazer o relatório apresentar para o 52 

pleno. Com a palavra o conselheiro Sidney Higino colocou que foi feito o relatório, porém antes desse 53 

episódio fomos a várias unidades de saúde e não tivemos nenhum problema. Com a palavra a presidente 54 

Maria Cecília expôs um relato da comissão de visitas, que em visita a AME, a enfermeira da unidade não 55 

deu a atenção devida e não teve recíproca, esse caso chegando até a mesa, cobramos o gestor para que na 56 

próxima haja outra conduta, independente do fato ocorrido, serviu de aprendizado para nos organizarmos 57 

com cronograma, planilhas e planejamento, pois nossa visita deve acrescentar ao gestor coisas que os 58 

mesmo não estão vendo, estamos aqui para ajudar e não brigar. Com a palavra o conselheiro Sidney 59 

Higino falou em nome da comissão que ninguém está com a intenção de brigar e sim acrescentar e que 60 

precisamos analisar o regimento. Com a palavra a conselheira Bianca Muller explicou o ocorrido do dia, 61 

quando chegaram à obra no Oswaldo Cruz, os conselheiros Sidney e Dilene estavam no Centro de Saúde, 62 

e ao chegar o encarregado da obra veio nos dizer que haviam dois senhores que foram falar que era para 63 

pintarmos a calçada inteira, pois a fita que tinha não iria resolver o problema e que qualquer pessoa 64 

poderia cair. A Maristela Macedo não gostou da forma em que os conselheiros estavam sugerindo coisas 65 

na obra para contratados terceiros, havendo assim o mal entendido. Com a palavra o conselheiro Sidney 66 

Higino afirmou que a história não estava correta, sendo que o pedreiro quem falou que por ele pintaria a 67 

calçada toda então houve um mal entendido. Com a palavra a conselheira Dilene Martins deixou que a 68 

própria presidente falou no rádio que não sabia onde era feita a visita e que a comissão age de acordo 69 

com a demanda da população e é exatamente o que fizemos, pois estamos recebendo muita reclamação. 70 

Não foi estipulado nada para avisarmos anteriormente onde iriamos. Com a palavra a presidente Maria 71 

Cecília colocou que a situação serviu como aprendizado e que a agora a mesa diretora decidiu que seja 72 

feito um cronograma. Com a palavra a conselheira Dilene Martins colocou que a foi feita a visita de 73 

acordo com as reclamações recebidas e aproveitamos para ver o serviço que estava sendo feito na obra e 74 

comentei se era garantido o piso daquela forma, pois realmente o piso não está legal, agora se é um risco 75 

que querem manter não temos o que fazer, pois o piso está inadequado. Com a palavra a conselheira 76 

Bianca Muller alegou que não estão querendo correr risco nenhum e por isso que o piso esta sendo 77 

reavaliado. Com a palavra a conselheira Dilene Martins colocou a necessidade de se reunir para pautar de 78 

acordo com o regimento e deixou o descaso com os conselheiros presentes, foi falta de sorte esse 79 

encontro surgindo esse mal entendido. Com a palavra presidente Maria Cecília reforçou que ficou 80 

acordado com a mesa diretora para ser feito um cronograma de visitas e apresentar para a secretaria do 81 

COMUS. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes alegou que não tem tempo para a elaboração desse 82 

cronograma. Com a palavra a presidente acrescentou que poderia verificar quem estivesse 83 

disponibilidade para compor a comissão. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes informou que está 84 
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se destituindo da comissão de visitas. Com a palavra a presidente concordou e acrescentou que se tem 85 

uma denúncia o conselho não fica sabendo de nada ficando impossível se posicionar. Com a palavra o 86 

conselheiro Sidney Higino colocou que a questão de ter data pode ter falha devida coincidir com o carro 87 

disponibilizado pela secretaria. Com a palavra o conselheiro Jonathan Dias informou que não há 88 

solicitação para a mesa de um cronograma anual, o que está se pedindo é a informação de onde os 89 

senhores vão naquele dia, se mudar sem problema, é questão de agendamento e conhecimento da mesa 90 

saber onde estão, caso aconteça qualquer incidente, saibamos onde os senhores estão. Até mesmo para 91 

questão de auxílio do carro, quando houve o problema, para que possamos também cobrar essas 92 

situações, não estamos criando um empecilho para realização das visitas, não estamos cobrando um 93 

cronograma anual, estamos solicitando da informação do dia e local que será a visita. Com a palavra o 94 

conselheiro Sidney Higino perguntou com relação à denúncia, se teremos que esperar a disponibilidade 95 

para poder verificar o fato ocorrido, questionou se a regra serve também para todas as comissões. Com a 96 

palavra o conselheiro Jonathan Dias afirmou que são para todas e reafirmou que não estão colocando 97 

impeditivo e alegou que temos meios para sermos comunicados, inclusive temos um grupo de WhatsApp 98 

e a presidente nunca nos furtou de mandar mensagem ou ligar para ela, ou algo nesse sentido. Com a 99 

palavra a conselheira Fernanda Muriano pediu para que trabalhassem em conjunto, somos todos 100 

conselheiros, o que está sendo pedido é que seja avisado para que todos fiquem sabendo. Com a palavra a 101 

conselheira Silvana Carneiro, deixou que concorda com a fala da Fernanda que em conjunto podemos 102 

conseguir mais, e que através da comissão de visitas estamos conseguindo bastante coisas, observando 103 

conseguimos cobrar o andamento de reformas em várias unidades e isto é um feito, a secretaria de saúde 104 

estão nos ouvindo e aproveitou para deixar que recebeu um elogio ao atendimento da UPA infantil e 105 

queria deixar registrado. E com relação ao cronograma me proponho a fazer sem problemas algum e caso 106 

haja uma mudança repentina podemos comunicar até mesmo por e-mail onde fica oficializado. Informes 107 

do Gestor: Com a palavra a subsecretária Bianca Muller informou que o motivo do Centro de Saúde está 108 

lotado é que tínhamos programado para transferir a unidade de saúde do Campinho quando a Unidade do 109 

Oswaldo Cruz estivesse pronta, mas não deu tempo e para não atrasar a obra do Campinho fizemos a 110 

mudança na garantia que já era para ter terminado a obra do Oswaldo, houveram alguns apontamentos da 111 

fiscalização em relação a calçada em realçao a alguns ajustes que deveriam ser feitos, portanto o motivo 112 

daquela aglomeração foi por conta disso, foi por motivo das vacinas atrasadas, pois quando o COVID 113 

voltou foi todo mundo de uma vez só, não temos condições de colocar as vacinas em outras unidades, 114 

pois não podemos fracionar os frascos, está programada para semana que vem a inauguração da unidade 115 

do Oswaldo Cruz, ontem a fiscal esteve no local fazendo os últimos ajustes, aproveitei o relatório do 116 

COMUS para algumas coisas que estavam faltando, talvez falte alguma coisa ou outra, mas precisamos 117 

inaugurar para desafogar o Centro de Saúde. Informou que estão em falta às vacinas, que hoje possui 118 

somente oitenta doses de vacina para crianças, supondo que dará somente até a próxima segunda feira. 119 

Não temos vacina, estamos recebendo trinta por cento do pedido, para comorbidades e a cima de dezoito 120 

anos. Com a palavra o conselheiro Zenildo Alexandre questionou se quando as visitas são realizadas o 121 

automóvel é cedido pela prefeitura e o porquê o COMUS não possuir seu próprio automóvel. Com a 122 

palavra a conselheira Sheyla Ruas respondeu que já teve, porém ficava paciente sem ir para hospital, pois 123 

não tinha veículo e o carro do COMUS ficava parado na garagem, foi decidido quando necessária visita 124 

disponibilizar o carro, não contendo desperdício de veículo. Com a palavra o conselheiro Adilson Lopes 125 

afirmou que o COMUS ganhou um carro, se o carro era do conselho, teria que ficar na garagem, para 126 
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paciente a secretaria de saúde quem deveria arrumar, pois fomos até Brasília para conseguir o carro, foi 127 

feito uma emenda para dar o carro para o conselho, não podia ficar direto para o conselho por problemas 128 

burocráticos, aconteceu que comprou uma Kombi para o PSF e a secretaria ficou de passar um carro para 129 

o COMUS. Passaram o carro para o conselho e depois tiraram o carro do conselho. Continuando os 130 

informes do gestor, a conselheira Bianca Muller informou que a partir de segunda feira mudará o espaço 131 

da vacina antes da inauguração para não ter aglomeração dentro da unidade. Por conta de várias 132 

conversas com a Santa Casa a respeito da aglomeração na UPA, estamos abrindo uma porta na Ame das 133 

14h às 21h para testar pacientes sintomáticos respiratórios e as pessoas que necessitarem de consulta que 134 

não estão graves será feito o agendamento. Também preocupados com o agravamento do COVID, 135 

tivemos uma conversa com Santa Cada para uns ajustes rápidos para aproveitar o espaço caso volte 136 

acontecer de haver muita procura por conta do COVID, caso aconteça temos a parte debaixo da UPA em 137 

caso de uma urgência.  Na unidade do Vista Alegre iniciou dia primeiro de novembro a reforma não 138 

tiramos a unidade ainda, pois estamos fazendo igual na Rocinha, primeiro a parte da ampliação, 139 

tiraremos a unidade de lá para a unidade do Engenheiro Neiva.  Com relação à unidade Oswaldo Cruz o 140 

piso está sendo revisto, está sendo feito outro teste, as cortinas para a janela dos consultórios estão 141 

compradas, a sinalização da vaga de idoso, foi oficiado à mobilidade urbana para estudarem uma forma 142 

de adequar. Ordem do Dia: A -Deliberação do Regimento Geral da 10ª Conferência Municipal de 143 

Saúde: Com a palavra a presidente Maria Cecília informou que todos conselheiros receberam regimento 144 

geral da conferencia e que no inicio da reunião os conselheiros tiveram de acordo com a alteração no 145 

formato da pré conferência, sendo assim abriu para colocação dos conselheiros, não havendo abriu para 146 

votação e foi aprovado por unanimidade. B- Deliberação do Plano de Desastres Naturais de 2023: 147 

Com a palavra a presidente Maria Cecília questionou se todos tiveram acesso ao plano de desastres 148 

naturais de 2023 e passou a palavra para Danilo de Paula explanar caso tivessem alguma dúvida, não 149 

havendo colocou o Plano de Desastres Naturais de 2023 em votação e foi aprovado por unanimidade.  150 

Aproveitou e perguntou para o conselheiro Jonathan Dias a respeito do Hospital e Maternidade Frei 151 

Galvão após a estadualização, pois tivemos a informação somente sobre os leitos de UTI, leitos adulto e 152 

infantil e cirurgia geral, teria mais algo que interessasse a ciência dos conselheiros. Com a palavra o 153 

conselheiro Jonathan Dias informou que foi iniciada a realização das cirurgias vasculares, estando para 154 

iniciar as cirurgias ortopédicas e neurológicas. Devido à transição do governo, provavelmente em janeiro 155 

teremos um aditivo de contrato ou algo nesse sentido.  As cirurgias ortopédicas e neurológicas darão 156 

inicio o quanto antes, pois contempla no contrato, somente a questão de adequação do próprio Frei 157 

Galvão. Com a palavra o conselheiro André Monteiro quis informar aos conselheiros o cenário atual da 158 

UPA, nenhuma gestante de Guaratinguetá está sendo transferida para outro local, assim como a própria 159 

defesa civil, os órgãos sanitários detém de plano de contingenciamento, qualquer outro serviço de saúde 160 

também detém, tivemos desde que assumimos a gestão do materno infantil, dois episódios aos quais 161 

realmente nos tivemos que requerer um apoio nessa contingência de Lorena, um episódio que acabou não 162 

sendo necessário e o último fato que aconteceu no último dia dez desse mês ao qual os dois profissionais 163 

da escala adoeceram simultaneamente e não vieram para o plantão, ficamos três horas não sem 164 

assistência médica, mas sem o profissional ginecologista, nesse período chegou uma gestante em 165 

trabalho de parto com a indicação zero de parto normal, precisando de uma cesária e esse caso 166 

prontamente, para não desguarnecer a própria UPA, pegamos a ambulância da Santa Casa, uma médica  167 

para acompanhar até Lorena, onde foi atendida e o Dr. Djalma optou por realizar o parto em Lorena. 168 
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Logo após as 10 horas da manhã conseguiu outro profissional e ele cobriu o plantão. Demandas 169 

espontâneas que gestantes daqui vão a Lorena, ou tem afinidade com o profissional de plantão, sendo 170 

somente como demanda espontânea. Lembrando que urgência emergência não tem pacto, dando direito 171 

do paciente de escolha pela universalidade do SUS. Com relação à pediatria tivemos dificuldades de 172 

angariar profissionais, a escala até janeiro está consolidada, hoje estamos trabalhando em dia de pico 173 

com três pediatras, temos um histórico de cento e cinquenta e seis atendimentos pediátricos por dia, o 174 

atendimento obstétrico gira em torno de dezessete a vinte atendimentos e é um atendimento mais 175 

complexo por trabalhar com expectativa e toda essa nuance. Com relação ao atendimento adulto, 176 

readequamos algumas coisas, inicialmente trouxemos o escopo do contrato que são dois clínicos, 177 

estamos trabalhando com três plantonistas de porta durante o dia e colocamos um plantonista em um 178 

horário chamado cinderela, pois percebemos que na troca de plantão tínhamos um gargalo mais ou 179 

menos de quarenta minutos à uma hora para que toda equipe se situasse do plantão, portanto temos 180 

equipe de enfermagem e médica compondo esse horário cinderela que é das 16 às 22 horas de segunda a 181 

segunda feira. Da clínica médica o Dr. João Paulo de Andrade que é coordenador é um médico diarista 182 

passando todos os dias reavaliando todos os casos, se formos contabilizar temos cinco médicos 183 

atendendo por dia fora o emergencista. No plantão noturno permanecem dois plantonistas, no 184 

atendimento de cirurgia geral temos dois plantonistas de porta, dois cirurgiões. Alguns agregadores 185 

tecnológicos, estamos implantando na sala de emergência e no SAMU um ultrassom portátil para que as 186 

equipes possam utilizar quando chegar um paciente grave e não precisar aguardar o acionamento do 187 

radiologista, a equipe passará por um treinamento para que tenham uma rápida visualização de um 188 

panorama que estão encontrando. Fizemos na UPA esse mês de novembro atendimentos de trombólises, 189 

paciente que chega infartado com obstrução total com indicação de CAT de urgência e a hemodinâmica 190 

dos regionais não tem vaga dentro de duas horas para fazer esse procedimento, noventa por cento dos 191 

casos se não tiver interversão rápida chega a óbito. Adotamos a prática de uma droga que chama 192 

metalyse, e em torno dos dezessetes trombólises em Guaratinguetá, com o uso dessa droga quinze foram 193 

com sucesso, duas não houve reversão. Nesses quatro meses de gestão fizemos uma trombólise de AVC, 194 

com uso de oito ampolas dessa medicação e depois de treze dias internada a paciente saiu sem sequelas. 195 

Portanto isso mostra a importância, não só de pagar o recurso, mas que tenha estrutura de oferecer um 196 

atendimento necessário para população. Temos ciência de alguns casos de demora de atendimento, 197 

porém noventa e nove por cento dos pacientes atendidos saem com resolutividade. Tratamos cem por 198 

cento das queixas para gerar mais conforto para o usuário. Infelizmente sabemos que não será possível 199 

atingir cem por cento de satisfação, mas nosso intuito é melhorar a cada dia. Informou também que tem 200 

um requerimento da câmara que está sendo respondido em relação ao SAMU, foi feito um aditamento de 201 

contrato com o município no valor de vinte e seis mil reais, lembrando que estamos no segundo ano de 202 

contrato e nesse requerimento da câmara fala que nosso contrato é de um milhão e seiscentos mil por 203 

mês, não procede, é por quadrimestre. Neste contrato desde o inicio assumimos a gestão de suprimentos, 204 

de equipe e de assistência, então o município continua com a frota, o abastecimento e a atividade 205 

delegada, tanto que é um contrato de colaboração e não de gestão. O município se andar com ambulância 206 

descaracterizada do SAMU, corre o risco de perder a habilitação e consequentemente perde o custeio, 207 

isso tem acontecido com uma imensa frequência porque os veículos são antigos, rodam muito, o 208 

município tem um sistema chamado NEO que inviabiliza a licitação, mas você tem que diagnosticar o 209 

problema da ambulância, que cobra trinta por cento a mais da prefeitura por operacionalização, o 210 
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prestador é cobrado do sistema NEO trinta por cento do serviço dele, a qualidade do serviço não estava 211 

boa para o nosso segmento, constantemente estávamos ficando sem ambulância, a prefeitura fornecia 212 

ambulância só que muitas vezes guarnecia eles, e a ambulância não caracterizada. Então solicitamos a 213 

prefeitura e fizemos um estudo preliminar pedimos na realidade cinquenta mil reais por mês para que 214 

assumíssemos a manutenção de seis ambulâncias, a prefeitura alegou não ter orçamento para isso, o 215 

orçamento que ela poderia tirar da manutenção dela seria até vinte e seis mil reais, coloquei na categoria 216 

que foi questão de interpretação. Foi colocada locação, disponibilização, manutenção, ou seja, o que esse 217 

valor pode fazer. A prefeitura não comprou porque recurso de custeio não é recurso de investimento, não 218 

podendo manipular um para o outro. Aconteceu que o município transferiu a responsabilidade de 219 

manutenção de frotas para a Santa Casa e pegamos parceiros com alguns empresários de Guaratinguetá 220 

pra fazer a manutenção para colocar a frota para funcionar. Com a palavra a conselheira Bianca Muller 221 

complementou alegando do porque que chegou no valor de vinte e seis mil, pois era o que era gasto com 222 

a manutenção do SAMU, então só pode ser  repassado o que já era gasto. Com a palavra o conselheiro 223 

Sidney questionou sobre a falta dos médicos nas unidades de saúde. Com a palavra a conselheira Bianca 224 

Muller respondeu que o concurso foi feito por esses dias e estamos aguardando, fizemos o 225 

credenciamento só duas empresas se cadastraram como clínico, estamos dividindo para atender as 226 

consultas das unidades. Continuamos na mesma por somente duas empresas aderir o credenciamento e 227 

estamos aguardando o resultado do concurso para iniciarmos a contratação e deixou como é difícil 228 

encontrar médico que queira aderir. Com a palavra a presidente Maria Cecília abriu para mais 229 

questionamentos, não havendo, informou que a reunião do mês de dezembro será adiantada para o dia 230 

quinze, agradeceu a participação de todos, não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião ás dez 231 

horas e cinquenta e um minuto, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira Regiane de 232 

Almeida que secretariei e pelos demais membros.  233 

 234 

Deliberação:  235 

        A- Deliberação do Regiemnto Geral da 10ª Conferência Municipal de Saúde 236 

        B- Deliberação do Plano de Contingência de Desastre Naturais de 2023; 237 


