
REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

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

mês de junho de 2022, as 09h00, realizada no Anfiteatro da Prefeitura Municipal.  

Participaram desta reunião: Flavia Teresa Moreira dos Santos (Presidente),Vania Bertoli Franco 

( Vice-Presidente) Prestador Gestor: Wander Roberto Boneli, ,  Michelle Miorim Libero 

Fernanda  Pinese Mauro. Trabalhadores Saúde: Sandra Regina Bestétti Pereira, Rosangela 

Linares Xavier, José Aparecido Franceschini, Silvio Donizeti Franceschini, Michelli Fabiana 

Longo, Maria de Lourdes Cordeiro Santana, Ana Paula Brino Brassalotto. Usuários do SUS: 

Ercilia Maria Custodio Recco, Maria Conceição Volpi Costa, Jussara Helena Adao Zafallon, 

Rosely Aparecida Braguim, Marilidia Viana Baiao Figueira da Costa, Amaury Agnelli e Odete 

de Araujo Andrade. Faltas Justificadas: Suzely Aparecida Broggian,  Andreia Simone Daniel 

Dutra,  Maria das Graças Aparecida Fonseca Belini. 

Presidente Flavia Teresa Moreira dos Santos inicia a reunião agradecendo a presença de todos. 

Comunica sobre o reagendamento da oficina PAS que será realizado no dia 30/06/2022 a partir 

das  08 h30min na USF Jardim Albertina, salientando a importância do comparecimento de 

todos o membros e que será disponibilizado no grupo oficial de Wahtsapp do CMS um link 

onde todos os conselheiros deverão acessar e responder confirmando presença  para melhor 

organização da Oficina. Informa que a Conselheira Minie Mara Dagnone da Rocha solicita 

desligamento do Conselho por motivo de mudança de município e Maria das Graças Aparecida 

Fonseca Belini, solicita mudança para suplência, onde o plenário deliberou para assumirem a 

titularidade  Osvaldo Aparecido Camargo Peixoto  e Odete Araujo de Andrade na 

representatividade de usuários do sus. Segue  reunião sugerindo fazermos uma ação conjunta 

devido ao baixo estoque no banco de sangue pois conhece algumas pessoas que com certeza 

iriam colaborar na doação. Wander Roberto Boneli informa que  já existe um trabalho realizado 

neste sentido, uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Descalvado e quem organiza 

essa busca ativa  inclusive agendamento  transporte para locomover os doadores são as 

enfermeiras da Instituição, Juliana e Dioneia, orientando-a entrar em contato para articular essa 

ação. Em seguimento Presidente fala a respeito da implantação da obrigatoriedade da 

apresentação da caderneta de vacina (COVID-19) nas reuniões presenciais do CMS após 

deliberação conforme consta em ata do dia 15 de dezembro de 2021,  dando a opção aos não 

vacinados a participação de maneira on-line; porém devido os casos de COVID-19 já 

apresentarem diminuição, a não exigência do uso de mascaras em determinados locais e com a 

grande maioria de pessoas já vacinadas, Presidente sugere discutirmos sobre suspensão ou 

manutenção de tal medida. O Conselho  expõe várias opiniões, tanto do ponto de vista legal, 

quanto do ponto de vista moral, alguns contra, outros a favor. Assim sendo, foi colocado em  

votação com maioria simples, com 12 votos a favor da manutenção da apresentação da carteira 

de vacinação nas reuniões nas reuniões presenciais, não pela questão legal, mas sim pela 

questão moral haja vista que o Conselho Municipal de Saúde é um órgão defensor da CIENCIA,  

e do SUS.Presidente Flavia passa a palavra para Jose Aparecido Franceschini (vigilância 

sanitária) falar sobre oficio VISA nº 077/2022, SEMARH nº153/2022 e produção onde expõe 

que todas as analises de agua (8) foram  satisfatórias em relação a turbidez, cor e quantidade de 

flúor. Refere ainda que houve análise em gênero alimentício (palmito) quanto ao PH, incubação 

e rotulagem  com resultado satisfatório em todas as amostras. Silvio Franceschini (controle de 

vetores) refere que casos de dengue começaram a diminuir, salientando que os maiores 

problemas estão nos domicílios onde moradores juntam reciclados sem os devidos cuidados de 

armazenamento. Nas atividades casa a casa ainda estão sendo encontrados inúmeros criadouros. 



Foram trabalhados aproximadamente 6.000 imóveis com nebulização.  Fez orientações e 

esclareceu duvidas quanto ao aumento do numero de aparecimento de escorpiões.Maria de 

Lourdes Cordeiro Santana (Vigilância Epidemiológica) relata que os casos de Covid começam a 

diminuir, bem como os casos de dengue. Sobre dengue foram realizadas 1362 notificações 

sendo 800 casos positivos, 549 negativos, 13 aguardando resultado e 2 hospitalizações. 

Referente ao Covid -19 até o momento foram realizadas 32.234 notificações, com 9.423 casos 

confirmados, 9258 casos recuperados e 97 óbitos. Michelli Fabiana Longo (Enfª responsável 

imunização) informa que a vacina contra Covid continua sendo ofertada em horários 

alternativos objetivando atingir maior público. Comunica que a partir de hoje inicia-se dose de 

reforço (4ª dose) em pessoas acima de 40 anos. Foram aplicadas um total de 86.156 doses, 

sendo 30.015 para 1ª dose, 28.867 para 2ª dose, 1017 dose única e 26.257 doses adicionais. De 

acordo com o vacinômetro nosso  município está em 4º lugar no ranking de vacinados  no 

estado. Refere ainda que  através da parceria com a Secretaria de Educação a qual solicita nas 

escolas a caderneta de vacinação das crianças ; atingimos no quadrimestre a meta de 96% de 

crianças vacinadas com doses de rotina. Ressalta que graças ao comprometimento de toda a 

equipe de saúde as campanhas de vacina realizadas no decorrer do mês ( Influenza, Covid-19,  

Sarampo e  atualização de caderneta) foi um sucesso. Informa que no sábado 30/06 todas as 

unidades estarão abertas para trabalhar a prevenção do colo uterino ofertando o exame de 

papanicolaou.Wander Roberto Boneli apresenta o balancete analítico mensal no valor de 

R$3.511.417,00 e dúvidas não houve. Informa  que sobre o SIOPS ainda não está liberado para 

preenchimento. Michelle Miorim Libero (administração Santa Casa) relata que atendimentos na 

santa casa referente síndrome gripal aumentaram bastante em relação ao mês anterior, porém 

nada comparado com o grande número de atendimentos prestados no mesmo período do ano 

passado.  Quanto aos casos de Covid-19 ocorreram no mês 9 hospitalizações  com 2 óbitos de 

pacientes que tinham outras comorbidades e referente a dengue foram 8 hospitalizações.Wander 

Roberto Boneli faz um adendo referindo que vem se reunindo com a administração Santa Casa, 

pois governo está ampliando os recursos para realização de cirurgia eletiva e está sendo 

discutido sobre firmar uma parceria implantando na Instituição um Ambulatório de 

Especialidades onde os pacientes serão atendidos por algumas especialidades e se necessário 

será realizado também algumas cirurgias de baixa complexidade pois o hospital não dispõe de 

UTI. Dentre as especialidades previstas para contratação são: neurologista, 

otorrinolaringologista, endocrinologista, cirurgia geral, ortopedista, cirurgião vascular,  buco 

maxilo e oftalmologista. Sandra Regina Bestétti Pereira expõe sobre relatório mensal da 

Ouvidoria SUS totalizando 52 registros no período de 21/05 a 20/06/2022, com 38 

manifestações protocoladas, 14 não protocoladas. Das protocoladas foram 07 reclamações, 02 

sugestões, 01 denuncia, 02 informações, 16 solicitações e 10 elogios com 18  já concluídas e as 

demais  dentro do prazo de resposta. Informa ainda que  nos dias 09 e 10, 13 e 14, 15 e 20 de 

junho de 2022 a Ouvidoria do SUS do Município de Descalvado participou do Projeto 

FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE com 

apoio da Escola Nacional de Saúde Pública. ENSP/Fiocruz por meio da Rede Brasileira de 

Escolas de Saúde – Rede Escola em parceria Ouvidoria Geral do SUS/Dinteg/MS. O objetivo 

foi promover a qualificação e formação dos Trabalhadores das Ouvidorias do SUS e o exercício 

da sua prática, ampliando e consolidando a Rede de Ouvidorias do SUS. Foram formadas três 

Unidades de Aprendizagem, nos dias acima mencionados, com duração de 2 horas cada 

encontro. Em julho será dada a continuidade por meio da Comunidade de Prática através do 

sistema EAD e posteriormente será feita a certificação. 

 



Marilidia Viana Baião Figueira da Costa (Casa de Apoio de Barretos) explana sobre relatório  

referindo que a casa mantem ocupação contínua recepcionando pacientes que se dirigem ao 

“Hospital do Amor” para diversos tipos de tratamento na área de oncologia. Rosely Aparecida 

Braguim, apresenta relatório DAREVI  informando que no momento estão sendo utilizadas 09 

vagas sociais e no decorrer do mês houve dois óbitos. Faz um adendo referente aos óbitos 

ocorridos agradecendo a dedicação e empenho da equipe de saúde como um todo, desde o 

contato que fez com o Secretário Municipal de Saúde Wander, bem como ao atendimento 

ofertado no pronto Socorro Municipal e Vigilância Epidemiológica. Presidente dá sequência à 

pauta referindo que ficou satisfeita com a visita realizada na Santa Casa de Misericórdia de 

Descalvado com os demais membros no dia 27/05/2022. Em síntese, a visita não teve a 

intencionalidade de fiscalizar e avaliar aspectos técnicos, como processos internos, desempenho, 

qualidade do atendimento entre outros devido a sua complexidade, mas o objetivo foi de 

pontuar através de nossa leiga percepção, nos diversos ambientes visitados pontos positivos e 

pontos a serem trabalhados, oferecendo subsídios à atual gestão e ao poder público para que 

possam oferecer melhor qualidade na assistência. Compreendemos que a instituição está em 

pleno processo de remodelação, adaptando seu prédio aos poucos, (à medida que recebem 

recursos), com prioridade na segurança e infraestrutura.Reunião da Comissão de Finanças 

ocorreu no  dia 14 /06 e das prestações conferidas, todas foram aprovadas. Presidente Flávia 

agradece a presença de todos e não havendo nada mais a ser discutido, encerra a reunião. 

 

 

 

Flavia Teresa Moreira dos Santos 

Presidente Conselho Municipal de Saúde 

 


