
Data:
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Pauta:

Conselho Municipal de iSaúde dc Tremembé
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ATA DE REUNIÃO N°96/2021

12/02/2021 Horário: I Das 15h às 17h

Auditório da Secretaria Municipa! de Educação de Tremembé
ientes: Lista de presença anexa.

APRESENTAÇÃO NO NOVÕ~SECRETÁRíO MUNICIPAL
DE SAÚDE, DR, CARLO GUILHERME DE SILVEIRA E
LIMA;

PROGRAMA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO DA COVID
PARAOA?TO 2021;

PRESTAÇÃO DE CONTAS .PARCIAL DO CONVÊNIO N°
00999/2019;

SIOPS BIMESTRE DE 2020;

INDICAÇÕES PARA OS MEMBROS DO COMUS PARA
2021, DO GOVERNO MUNÍCÍFAL, DOS PRESTADORES
DE SERVIÇOS PRIVADOS E REPRESENTAÇÃO DE
ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS;

ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO COMUS PARA
EXERCÍCIO DE 2021.

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às
quinze horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação,
localizado na Praça Jorge Tibiriçá, número 93, Centro Tremembé, foi
realizada Reunião Extraordinária 096/21. Presentes: Cario Guilherme

de Silveira e Lima, Lucila de Medeiros Silva. Rosana Ribeiro de
Andrade Lima, Claudia Lacerda Gaíti, Padre Gilson Pauiino Júnior,
Juliana Rodrigues Luiz Duarte, Daniel Domingues Ribeiro, Patrícia
Alvarenga Carvalho, Roberto Toledo Alves, Elaine Cristina Silva
Couto, Eliana Maria Sales de Toledo, Ana Maria Siqueira do
Nascimento, Aírton Mateus dos Santos, Vicente de Paiva Neto,
Antonio Carlos Costa, Carla Barbosa Siqueira. Ausentes: Sérgio
Henrique Muzetti. A reunião teve .micio com saudações da presidente,
a qual da às boas vindas aos conselheiros e apresenta o novo
Secretário Municipal de Saúde, Doutor Cario Guilherme de Silveira e
Lima, que toma a palavra com uma breve apresentação de seu
histórico prof ssioriai como médico, professor, cirurgião, tendo estado
à frente na coordenação de diversos serviços de saúde, compartilhando
parte de sua carreira, toda ela dedicada à saúde pública. Em sua fala,
i;essalta^ a import^cia do Conselho/Kf unicipal de Saúde, infonna aos
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conselheiros que esta e sua primeira investida como Secretario de
Saúde de uma municipalidade e salienta que pretende, em sua gestão,
trabalhar em consonância com este Conselho. A senhora presidente
Rosana retoma a palavra e dá segmento a reunião, informando aos
presentes que a reunião ordinária no mês de janeiro de 2021 não pôde
ser realizada devido à segunda onda da COVID 19, onde a região do
Vale do Paraíba encontrava-se em fase veímeiha do Piano São Paulo,
sendo desaconseiháveis reuniões nos moldes adotados por este
conselho, ou seja, presenciai. Em prosseguimento, seguem os assuntos
pautados para reunião; - Programai Mueidpal de Vacinação da
COVED para o ano 2021: A presidente Rosana apresenta a
Enfermeira Carla da Vigilância Epidemioiógica, que faz uma breve
introdução de sua carreira dedicada a Atenção Básica, em saúde
pública. Após a sua breve apresentação, explica aos conselheiros como
está sendo elaborado o Plano Municipal de Vacinação da COVlD-19,
informando como cada município tem seguido o preconizado pelo
Ministério da Saúde, detalhando o passo a passo da Campanha de
Vacinação no município. Durante sua fala, a senhora Enfermeira Carla
nos informa que o piano é dinâmico, passível de alteração e que se faz
necessária que sua apreciação e aprovação sejam constantes por este
conselho. Traz a conhecimento deste conselho que, durante a
campanha de imunização o município vem conseguindo avançar as
etapas de vacinação num passo um pouco mais acelerado que o
restante do Estado, figurando entre os primeiros lugares no ranking de
percentual de cobertura vacinaL O Plano Municipal de Vacinação da
COVID-19 será disponibilizado aos conselheiros no grupo de
WhatsApp, salientando que o mesmo á passível de alteração. -
Prestação de contas parcial do convênio la® 00999/2019: A senhora
Lucila Medeiros inicia sua fala sobre a Prestação de Contas Parcial do
Convênio rf 00999/2019. O referido recurso foi recebido ern parcela
único no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais),
destinado para Objeto ~ V. Custeio - Prestação de Serviços de
Exames, Prestação de Serviços de Locação de Transporte Especifico e
Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos. Este repasse foi
utilizado parcialmente, pois, devido a Pandemia da COVID 19, os
serviços ficaram parcialmente paralisados e retomando gradativamente
em setembro de 2020, ficando o município impossibilitado de executar

o saldo de R$64.257,35
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91 Religiosas: Membro Titular Padre Gilson Paulino Junior,sjr, Membro
92 SuplentelAdilene Rodrigues Gomes; Representantes dos Sindicatos e
93 Entidades de Trabalhadores: Membro Titular: indicação, Membro
94 Suplente:indicação. Após os informes dos componentes deste
95 conselho, deu-se início ao processo eleitoral para o novo presidente,
96 onde apenas os membros titulares puderam se candidatai" e votar, o que
97 foi comunicado a todos os presentes no recinto, havendo
98 questionamento por parte do senhor Airton Mateus dos Santos, que foi
99 comunicado que devido à mudança da Diretoria do Sindicato dos |
100 Servidores Municipais, da qual este conselho aguarda as referidas ;
101 indicações, o mesmo deixa de ser membro do conselho, podendo i
102 participar da reunião em voz, mas não em voto. O mesmo, em !
103 desacordo com a mfonnação se evadm do recinto referindo que o
104 conselheiro Sérgio Muzzeti, não presente nesta reunião, não teria mais
105 interesse em compor o conselho como representante das organizações ^
106 religiosas, porém não houve comunicado formal por parte da referida |
107 organização. Retomando o processo eleitoral, houve interesse por !
108 parte das conselheiras Patrícia Alvarenga de Cai*\'alho e Elaine |
109 Cristina Silva Couto. Votaram nove membros titulares e, após
110 apuração, computaram-se oito votos para a candidata Patrícia e um
111 voto para candidata Elaine, portanto, a senhora Patrícia Alvarenga de
112 Carvalho assume a presidência do Conselho Municipal de Saúde tendo |
113 por vice-presidente a Senhora Elaine Cristina Silva Couto. Por '
114 indicação da nova presidência, a senhora Juliana Rodrigues Luiz |
115 Duarte permanece na secretaria executiva do conselho. Todos os ;
116 assuntos tratados nesta reunião seguem apreciados e aprovados por j
117 todos os membros presentes. Informa ainda que a próxima reunião
118 ordinária deste conselho será no dia vinte e quatro de fevereiro de dois
119 mil e vinte e um, após a Audiência Pública de Apresentação do
120 Balancete Financeiro do Terceiro Quadrirnestre do ano de dois mil e
121 vinte, referente a Secretaria de Saúde. A referida audiência acontecerá I

122 às dez horas da manhã e todos os membros deste conselho estão j
123 convidados. Eu, Juliana Rodrigues Luiz Duarte, secretaria, lavrei a |
124 presente ata, a qual segue devidamente assinada por todos os membros I
125 presentes, Tremembé, doze de fevereiro de dois mil e vinte â um. \

128| C, ̂
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Horário Previsto Horário Rea!
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Término: 17h i Término: 17h
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação Data: 12/02/2021
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Local:

Presentes:s:

Conselho Municipal de Saúde de l iemwinh i

Praça da República, n° 361 Cetdxo-Tremembé-SPCiiP: 12.120-000

Telefone (12)3607-1042 e-roail: conms@tremeinbe sp.gov.br

ATA DE REUNIÃO N"97/202i

24/02/2021 Horário: Das .iOhSO às 12h

Câmara de Vereadores Municipal
Lista de presença anexa.

SISPACTO 2021

SIOPS - BIMESTRE/2020

DOCUMENTAÇÃO DIGISUS
RELATÓRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO 3^
QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020
INFORMES.

vmte e quatro dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
às dez horas e trinta minutos, na Câmara de Vereadores Municipal,
ida na Rua Bom Jesus, S/N, Centro Tremembé, foi realizada
lião Ordinária 097/21. Presentes: Cario Guilherme de Silveira e

a. Patrícia Alvarenga Carvalho, Rosana Ribeiro de Andrade Lima,
idia Lacerda Gatti, Juliana Rodrigues Luiz Duarte, Daniel
lingues Ribeiro, Elaine Cristina Silva Couto, Eliana Maria Sales de
do, Ana Maria Siqueira do Nascimento, Carla. Barbosa Siqueira,
sntes JustíDcados: Padre Gilson Paulíno Júnior. Ausentes

stificados: Sérgio Henrique Muzetti, Pmberto Toledo Alves. A
iào teve início com saudações da presidente Patrícia, a qual da às
vindas aos conselheiros e dá inicio aos assuntos pautados para
iãoSISPACTO 2021: Apresentado pela Enfermeira Carla e
irmeira Ana Siqueira, ambas da Vigilância Epidemioiógica, o
*ACTO faz referência a Atenção Básica e Secundária realizada
) ao Ministério da Saúde. São 22 indicadores pactuados, que
andam metas e ações pertinentes. Ressalvando que o documemo
ílaborado por técnicos municipais, enfocando, principalmente, o
ipanhamento das ações realizadas pela Secretaria Municipal de
ie. Foram exemplificados diversos indicadores e como as metas e
s foram traçadas. O referido documento foi avaliado, apreciado e
vado por todos os conselheiros presentes. SIOPS - 6®
[ESTRE/2020: Apresentado pela conselheira Elaine, o Sistema de
mações sobre Orçamentos Públicos segue a Lei 141 de 13 de
iro de 2012, referente à aplicação de recursos próprios Municipais
ações e serviços públicos de saúde, ressalvando que essas
mações colaboram nas estratégias e controle das políticas públicas
asoectos financeiros e econôiiiicos referente ao 6° bimestre de
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29 2020, com aplicação de 20,82% (vinte vírgula oitenta e dois por cento)
30 para atender as ações de saúde dos munícipes de Tremembé. O referido
31 tópico foi apreciado e aprovado por todos os conselheiros presentes.
32 No tocante a aplicação de recursos pelo município, ressalva-se a fala da
33 conselheira Elaine que informa que o percentil mínimo é de 15%
34 (quinze por cento). Em complemento, a conselheira Eliana toma a
35 palavra para salientar aos conselheiros que está em tramitação a PEC
36 (Proposta de Emenda Constitucional) n° 186/2019 que estabelece o fim
37 do piso de gastos dos entes federados com Saúde. -
38 DOCUMENTAÇÃO DIGISUS: As conselheiras Rosana e Eliana
39 dissertaram a respeito cas dificuldades encontradas no cadastro de
40 usuário/ COMUS do sistema DIGISUS, plaíaíorma do Ministério da
41 Saúde onde foram inseridos o Plano de Saúde Municipal, os Planos
42 Anuais e os Relatórios Financeiros,: todos já aprovados pelo Conselho
43 Municipal em reuniões e que se encontram pendentes de aprovação no
44 sistema. Após essa dificuldade ter sido sanada, houve a necessidade da
45 elaboração do Plano Municipal de Contingência da COVID-19,
46 também aprovado pelo Conselho e inserido na plataforma. Com isso,
47 os dados Já constantes no sistema tiveram que ser reenviados e devem
48 ser aprovados no sistema pelo Conselho. Ressalvamos que todos os
49 planos já foram aprovados em reünião pelos conselheiros e que a
50 pendência é apenas via plataforma de infomação, que será sanada
51 brevemente - RELATÓRIO DÁS AÇÕES DE SAÚDE DO 3*^
52 QUADRIMESTRE DC^t ANO DE 2020: A reunião ordinária do
53 conselho sucedeu a Audiência Pública de Apresentação do Relatório
54 das ações de Saúde do 3^^ Quadriinestre do íino de 2020, onde foi
55 apresentado o referido balancete financeiro e a qual os conselheiros
56 estiveram presentes. O balancete financeiro de 3° Quadrimestre, bem
57 como as ações realizadas pela Secretaria de Saúde foram apreciadas e
58 aprovadas por todos os conselheiròs. INFORMES: - O conselheiro
59 Daniel Domingues comunicou a este conselho a indicação, pela OAB,
60 da senhora Luciana Aparecida de Carvalho para suplente da vaga. - A
61 enfermeira Carla informa que houve alteração no Protocolo Municipal
62 de Vacinação da COVID-19, pois, devido à íálta de padronização dos
63 frascos de doses da vacina, alguns deles vindo com dosagem superior a
64 10, o município discriminou critérios para aplicação, mitigando perdas,
65 pois após aberto, a validade cai para poucas horas. A enfermeira Caria
66 foi convidada pelos conselheiros a participar dag/reuniões do COMUS
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sempre que tiver informes pertinentes a COVID-19 para repassar.-Foi
encaminhado o Ofício COMUS 001/2021 ao Sindicato dos

Empregados Públicos Municipais solicitando a indicação de
representantes para compor o Conselho. Eu, Juliana Rodrigues Luiz
Duarte, secretaria, lavrei a presente ata, a qual segue devidamente
assinada por todos os membros presentes. 1'remembé, vinte e quatrof^ej^rt^di^^is mil e vinte^^m^^^^icAjdE ■ '
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N° de Referência:

Horário Previsto

Início: II h

Término: 12h

Locai: Câmara de Vereadores Municipal

Horário Real

Inicio: 10h30

Término: 12h

Data: 24/02/2021

Assinatura
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ATA DE REUNIÃO N°98/2021

M»gMePrwR»rafIij27/04/2021

Local: Auditório da Secretaria de Educação do Município de Tremembè
Presentes: Lista de presença anexa.

1- DOCUMENTOS DE GESTÃO A SEREM APROVADOS
NO SISTEMA DIGISUS;

Pauta: 2- - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS MEIVLBROS
TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO;

3- - INFORMES.
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28 Programação Anual de Saúde , com indicadores do Sispacto;
29 RDQA ( Relatório Detalliado do Quadrimesíre Anterior); RAG (
30 Relatório Anual de Gestão); c) Referente a 2020: Programação Anual
31 de Saúde; 1®,2°,3'' RDQA ( Relatório Detalhado do Quadrimestre
32 Anterior; RAG ( Relatório Anual de Gestão ); SISPACTO; d)
33 Referente a 2021: Programação Anual de Saúde; SISPACTO,
34 aprovado fevereiro de 2021. Os relatórios elencados no item 01 foram
35 apreciados e aprovados por todos os conselheiros presentes. 2 -
36 Atualização Cadastral dos Membros Titulares e Suplentes do
37 Conselho: As senhoras Patrícia e Juliana ressaltam que faz-se
38 necessária a atualização dos dados dos conselhenos de municipais,
39 uma vez que houveram alr.erações na composição do conselho. Porém,
40 devido às ausências injustificadas por parte de alguns membros, a
41 senhora presidente Patrícia, em consonância com os demais
42 conselheiros, vê a necessidade de reportar as entidades representadas à
43 ausência de seus representantes solicitando novas indicações ao
44 COMUS; 3 - Informes: Conforme informações do Conselho Estadual
45 de Saúde, 2021 é ano de Conferência Municipal de Saúde com enfoque
46 na elaboração do Plano Municipal de Saúde. Este plano terá a vigência
47 de 2022-2025 e deve ser elaborado com a participação popular,
48 devendo o município incorporar medidas de saúde pública condizentes
49 com a sua realidade e da região. As etapas de fomento para a realização
50 da Conferência Municipal de Saúde serão encaminhadas a todos os
51 conselheiros, por meio do grupo de Whatsapp e após a análise dos
52 mesmos, os conselheiros interessados em integrar a Comissão
53 Organizadora da Conferência Municipal de Saúde se manifestarão.
54 Ressaltando que os prazos para a realização da Conferência encontram-
55 se apertados, as senhoras Patrícia e Juliana agendarão uma reunião com
56 a equipe de Planejamento da Secretaria de Saúde para discussão do
57 andamento do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Informamos que
58 a próxima ordinária deste conselho será no dia 25 de maio, às 14 horas,
59 com local a ser definido, com pauta a ser apresentada a este conselho
60 em tempo oportuno. Os conselheiros presentes ajrreciam e aprovam os
61 assuntos pautados nesta Ata, sem ressalvas. Eu, Juliana Rodrigues Luiz
62 Duarte, secretária, lavrei a presente ata, a qual segue devidamente
63 assinada porAodos os membros^escnt^ Tremembé, 27 de abril de
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N° de Referência:

Local: Auditório da Secretaria de

Educação do Município de Tremembé

Horário Previsto

Início: 14h

Término; 16h

Farticipàát!^

Hoiário Real

Inicio: ]4h _
Término: 16h

Data: 27/04/2021

Assinatura
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ATA BE REUNIÃO N°99/202i

Bata; 25/05/2021 Horário: Das 10h45min às 12h00min

Local: Câmara Municipal
Presentes: Lista de presença anexa.

1- -Apreciação e aprovação do Piano de Ação de Vigilância
Sanitária 2021;

2- Apreciação e aprovação do Relatório Detalhado do T
Quadrimestre de 2021;

3- Apreciação e aprovação do Balancete Financeiro do V

Pauta: Quadrimestre de 2021;
4- Ciência do "Proposto" para o Flano Flurianuaí 2022-

2025;

5- - Nomeação dos membros do Conselho para Comissão
da Conferência Municipal de Saúde;

6- - Informes.
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saudações da presidente a qual da às boas vindas aos conselheiros,,
apresenta a ata e dá seguimento aos itens da pauta: 1- Apreciação e
aprovação do Plano de Ação de Vigilância Sanitária 2021: O
senhor Vagner Leandro, Coordenador de Vigilância em Saúde do
município apresenta o Plano Municipal de Vigilância Sanitária,
elaborado de acordo com Plano Diretor de Vigilância Sanitária
(PDVTSA) do Estado de São Paulo. Este documento prevê todas as
atuações de Vigilância Sanitária e cabe as equipes municipais
atuarem nas realidades identificadas em cada município. Em sua
apresentação, o senhor Vagner exemplificou diversas situações de
atuação da Vigilância Sanitária e detalhou o cumprimento das metas
estabelecidas no plano. Os Conselheiros presentes apreciaram e
aprovaram sem ressalvas. Toma a palavra o senhor Secretáno de
Saúde, Doutor Cario Guilherme, ressaltando aos Conselheiros que o
contrato junto a Organização Social em vigência no município está
findando, e que para o próximo conü-ato, independente da
organização a ser contratada, o plano de trabalho deverá ser
atualizado, uma vez que as necessidades do município estão
mudando. Cita a necessidade da contratação de um cirurgião
vascular, como exemplo. Também deverá haver alteração de valores
pagos aos serviços prestados, como é o caso dos valores pagos por
plantão no Pronto Atendimento, muito abaixo dos valores praticados
em municípios vizinhos. Continuando a fala, traz a conhecimento
dos conselheiros o projeto de apoio psicológico aos servidores
municipais da área da saúde, sendo lun projeto impulsionado por
uma conversa entre o senlior secretário e a senhora Lucila, servidora
e conselheira que, preocupados com a saúde mental dos servidores
da linha de frente, tem prestado apoio aos profi ssionais. Esse projeto
tem despertado interesse em gestores de outros municípios. Ressalta
também a necessidade de remodelar a unidade de Estratégia de
Saúde da Família II que atende a população ae bairros mais carentes,
distantes e em grande crescimento população que, além disso,
futuramente receberá o Centro de Observação Animai em sua área
de abrangência. Após essa fala, discorre sobre mais um projeto, de
mapeamento de saúde infantil, que engloba todas as crianças em
idade escolar além das crianças mais vuhieráveis no município,
visando acompanhamento nutricional, de saúde, escolar, com,
envolvimento social, visado uma base saudável para, futuramgnte.
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