
REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada aos vinte e um dias do 

mês de setembro de 2022, as 09h00, no Anfiteatro da Prefeitura Municipal. Participaram desta 

reunião: Flavia Teresa Moreira Santos (Presidente); Prestador Gestor: Luiza de Cassia Tinelli, 

Katia Fernanda G. da Silva, Fernanda  Pinese Mauro, Michelle Miorim Libero . Trabalhadores 

Saúde: Sandra Regina Bestétti Pereira, Rosangela Linares Xavier,  Michelli Fabiana Longo, 

José Aparecido Franceschini, Susely Aparecida Broggian . Usuários do SUS: Ercilia Maria 

Custodio Recco ,Osvaldo de Camargo Peixoto, Maria Conceição Volpi Costa, Mirian Fernanda 

Colucci Moraes, Odete de Araujo Andrade, Raissa Lourenço Prado, Rosely Aparecida Braguim.  

Faltas Justificadas: Wander Roberto Boneli, Vania Bertoli Franco ( Vice-Presidente), Maria de 

Lourdes Cordeiro Santana , Jussara Helena Adao Zafallon, Marilidia Viana Baiao Figueira da 

Costa  ,  Maria das Graças Aparecida Fonseca Belini, Amaury Agneli. Presidente Flavia Teresa 

Moreira dos Santos  inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Pergunta se todos leram a 

ata do dia 24/08/2022 e não havendo nenhum apontamento; aprovada por unanimidade. 

Convida a todos para participarem da ação “Doe sangue doe Vida” que o CMS está organizando 

juntamente com a Associação Palestra Descalvado (Consulado do Palmeiras de Descalvado) 

que deveria ter acontecido no dia  16 de setembro de 2022 ,porém devido a baixa quantidade de 

pessoas que se inscreveram para doação, foi reagendado para dia 21 de outubro as 06:30 com 

saída em frente ao Pronto Socorro. Segue  referindo sobre o espaço que solicitou no site da 

prefeitura para divulgação das atividades do CMS que já está em processo de finalização. Em 

sequencia sugere que o CMS dê seguimento na confecção do “Guia Municipal de Saúde” que 

foi adiada devido ao período pandêmico informando que será agendada uma reunião com a 

comissão responsável para que posteriormente esse guia seja  distribuído nas unidades de saúde. 

Informa ainda que entre o mês de novembro/2022 e março/2023 deverá acontecer a 8ª 

Conferência Municipal de Saúde. Passa a palavra para Jose Aparecido Franceschini  explanar 

sobre o Ofício Semarh nº 260/2022, VISA nº101 (pendencia da última reunião-Agosto)  e 

nº112/2022 referindo que  apenas 1 amostra insatisfatória para quantidade de flúor (abaixo) para 

um total de 8 amostras coletadas, porém já realizado nova coleta para reanalise. Sobre o 

controle de vetores, relatório foi encaminhado por e-mail a todos os conselheiros, e no mês de 

agosto de 2022 foram 4424 imóveis visitados e 2892 trabalhados com IB de 1,2%. Na ausência 

de Maria de Lourdes Cordeiro Santana (vigilância epidemiológica) de acordo com o relatório 

encaminhado, presidente Flavia  informa que referente a dengue até o momento foram 1463 

notificações com 831 casos positivos e 632 casos negativos. Chicungunya foram realizadas 2 

notificações e  resultado negativo, Munkeypox (nova varíola) foram realizadas 7 coletas com 1 

caso positivo. Michelli Fabiana Longo (Enfª responsável imunização) informa que a vacina 

contra Covid-19 continua sendo ofertada em horários alternativos intensificando também busca 

ativa para todas as doses de rotina objetivando atingir maior público nos horários de segunda e 

quinta-feira até as 19h00min. Até o momento o município atingiu 86% de crianças vacinadas na 

campanha da Pólio e salienta que a Campanha segue até o final do mês. Na ausência justificada 

de Wander Roberto Boneli, presidente Flavia disponibiliza o balancete analítico mensal para 

todos os conselheiros no valor de R$4.530.600,80. Referente ao relatório enviado por e-mail do  

SIOPS 2º e 3º bimestre não havendo dúvidas, aprovado por unanimidade. Luiza de Cassia Tineli 

faz um adendo referindo que excepcionalmente este ano, houve um aumento considerável na 

quantidade de  Emendas Parlamentares destinadas a área da Saúde. Presidente Flavia passa a 

palavra para Michelli Miorim Libero (Administração da Santa Casa) a qual refere que foram 

realizados aproximadamente 610 atendimentos de síndrome gripal, com hospitalização de 1 

caso suspeito para Covid-19. Informa sobre  Ambulatório Médico que iniciou os atendimentos a 



população no mês de Agosto e já totalizam 323 pacientes atendidos em especialidades, sendo: 

96 consultas  na especialidade de endocrinologia, 88 com cirurgião vascular, com realização de 

07 cirurgias eletivas nesta especialidade, 33 consultas com ortopedista, 90 consultas com 

oftalmologista, sendo destes, 50 pacientes com programação para cirurgia de catarata. Sandra 

Regina Bestétti Pereira fala sobre relatório mensal da Ouvidoria SUS totalizando 24 registros no 

período de 13/08 a 20/09/2022, com 15 manifestações protocoladas, 09 não protocoladas. Das 

protocoladas foram 27% reclamações, 20%  sugestões, 40% solicitações e 13% elogios com 

27%  já concluídas e 73% encaminhadas e dentro do prazo de resposta. Os meios de 

comunicação utilizados foram: telefone (53%), pessoalmente (40%), via email (7%). Mirian 

Fernanda (Casa de Apoio de Barretos) explana sobre relatório  referindo que a procura pela casa 

vem aumentando e mantendo ocupação. Rosely Aparecida Braguim (DAREVI) apresenta 

relatório informando que no momento possui 8 vagas sociais ocupadas. Sobre a Comissão de 

Finanças a reunião foi realizada no dia 14/09/2022 e das prestações analisadas, todas aprovadas. 

Presidente dá seguimento passando a palavra para Vania (Secretaria Municipal de Saúde) 

apresentar o RDQA do 2º quadrimestre, sanando algumas dúvidas e após aprovado por 

unanimidade. Ficam pendentes para a próxima reunião a definição e agendamento de data para 

realização da visita técnica do CMS e falarmos sobre a reunião da Comissão de finanças que foi 

realizada no dia 14/09/2022. Não havendo mais nada a ser tratado, Presidente encerra a reunião. 

 

Flavia Teresa Moreira dos Santos 

Presidente Conselho Municipal de Saúde 


