
REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

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

mês de março, 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, Luiza de Cassia Tineli, Andreia 

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

Rosangela Linares Xavier, José Aparecido Franceschini e Maria de Lourdes Cordeiro Santana. 

Usuários do SUS: Jussara Helena Adao Zafallon, Roseli Aparecida Braguim, Marilidia Viana 

Baiao Figueira da Costa, Amaury Agnelli. Faltas Justificadas: Suzely Aparecida Broggian, 

Osvaldo Cardoso Peixoto, Michelli Fabiana Longo, Michelle Miorim Libero, Ercilia Maria 

Custodio Recco, Minie Mara Maia Dagnone da Rocha, Ana Paula Brino Brassalotto, Maria das 

Graças Aparecida Fonseca Belini. Presidente Flavia Teresa Moreira dos Santos inicia a reunião 

agradecendo a presença de todos. Propõe sobre continuarmos usando mascaras em reuniões 

ordinárias e todos os membros concordaram por unanimidade. Agradece pela organização e a 

todos  que participaram da roda de conversa sobre Saúde Mental, e mediante as propostas 

surgidas, oito serão encaminhadas a nível estadual e duas por se tratar de  assunto de saúde 

mental no município,  posteriormente serão  incorporadas no plano municipal de saúde.Passa a 

palavra para Rosangela que perguntou sobre a ATA da reunião do dia 22/02/2022 e todos 

aprovaram por unanimidade. Em seguimento a pauta, Jose Aparecido Franceschini (Vigilância 

Sanitária) explana sobre ofícios VISA 035/2022, referindo que foram coletadas 9 amostras para 

analise  de água sendo todas com resultado satisfatório. Referente à  recoleta no Jardim Ricardo 

Cesar foi realizada com resultado satisfatório. Informa  que este mês não recebeu oficio 

SEMARH.. Quanto à participação do município no PRONAME, foram realizadas seis análises e 

todas satisfatórias. Relatório de produção do Controle de Vetores não foi apresentado, ficando 

pendente para a próxima reunião ordinária. Maria de Lourdes Cordeiro Santana (Vigilância 

Epidemiológica) informa que os casos de dengue estão aumentando como o previsto. Até o 

momento são 76 notificações, 40 positivos e 25 negativos, chamando a atenção para o grande 

número de casos no bairro Morada do Sol totalizando até o momento 28 . Em relação ao 

COVID os casos continuam diminuindo. Até o momento foram registrados 8.208 casos 

confirmados, 8.099 recuperados e 93 óbitos.  Na ausência justificada de Michelli Fabiana Longo 

( responsável imunização)  Wander Roberto Boneli refere que a procura pela vacina diminui 

muito, mas mesmo assim estão sempre ofertando as vacinas em horários estratégicos 

objetivando alcançar o maior número de pessoas possível, inclusive  no dia 27/03 (domingo). 

Foram aplicadas 78.322 doses, sendo 29.849 (1ª dose), 28.120 (2ª dose), 993 dose única e 

19.360 doses adicionais. Salienta que a partir do dia 29/03 estará liberado para acima de 70 anos 

a 4ª dose.  Em seguimento a pauta apresenta o balancete analítico de despesas mensais 

totalizando R$ 4.152.360,00 onde dúvidas não houve. Explica sobre o SIOPS 5º e  6º bimestre 

de 2021e aprovado por unanimidade. Segue explanando para o CMS  referente a palestra  que 

apresentou no COSEMS sobre a Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Descalvado. Na 

ausência justificada de Michelle Miorim Libero (Administração Santa Casa) a pauta referente 

fica para o próximo mês. Presidente passa a palavra para Sandra Regina Bestétti Pereira falar 

sobre relatório mensal da Ouvidoria SUS totalizando 33 registros no período de 19/02 a 

22/03/2022, com 27 manifestações protocoladas, 06 não protocoladas. Das protocoladas foram 

11 reclamações, 01 sugestão, 0 denuncia, 02 informações, 08 solicitações e 05 elogios com 14  

já concluídas e 13 pendentes  porém dentro do prazo de resposta. Das não protocoladas, 

totalizam 06, sendo 06  solicitações de informações. Marilidia Viana Baiao Figueira da Costa 



(Casa de Apoio de Barretos) explana sobre relatório apresentado referindo que a casa mantem 

ocupação e continua acolhendo pacientes que procuram hospedagem  para aguardar horário de 

consultas de acompanhamento de rotina e também para pacientes mais graves em tratamento 

sem condições de retornar ao município todos os dias. Rosely Aparecida Braguim, apresenta 

relatório DAREVI  informando que estão sendo utilizadas 12 vagas sociais com previsão para 

chegada de mais dois até o final do dia . Presidente dá sequência à pauta informando que as 

visitações serão retomadas. Reunião de Finanças ocorreu nos dias 09 e 18/03 e das prestações 

conferidas, todas foram aprovadas. Presidente Flávia agradece a presença de todos, em especial 

ao Secretário Municipal de Saúde por compartilhar conosco a palestra realizada no COSEMS. 

Sem mais, encerra a reunião. 

 

 

 

Flavia Teresa Moreira dos Santos 

Presidente Conselho Municipal de Saúde 

 


