
REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

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

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

reunião: Prestador Gestor: Wander Roberto Boneli, Andreia Simone Daniel Dutra, Fernanda  

Pinese Mauro, Michelle Miorim Libero . Trabalhadores Saúde: Rosangela Linares Xavier, Jane 

Cristina dos Santos da Graça, Michelli Fabiana Longo, Maria de Lourdes Cordeiro Santana. 

Usuários do SUS: Osvaldo de Camargo Peixoto, Maria Conceição Volpi Costa, Jussara Helena 

Adao Zafallon, Marilidia Viana Baiao Figueira da Costa, Amaury Agneli e Odete de Araujo 

Andrade. Faltas Justificadas: Vania Bertoli Franco ( Vice-Presidente), Sandra Regina Bestétti 

Pereira, José Aparecido Franceschini, Ercilia Maria Custodio Recco,  Maria das Graças 

Aparecida Fonseca Belini e Rosely Aparecida Braguim. Presidente Flavia Teresa Moreira dos 

Santos  inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Pergunta se todos leram a ata do dia 

27/07/2022 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 será no dia 16 

de setembro de 2022 as 06h00, com saída da Santa Casa de Descalvado para Araraquara, 

ressaltando que caso algum conselheiro tenha interesse em participar, ligar para Enfermeira 

Dionéia na Santa Casa local. Segue informando sobre o Regimento  da 17ª Conferencia 

Nacional de Saúde que iniciou-se no mês de julho  sugerindo que antecipemos a etapa 

municipal realizando as pré-conferências, organizando as demandas,  estendendo o convite aos 

alunos do ensino médio objetivando maior participação e conhecimento da população sobre o 

CMS. Sobre o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde (PREPS) que dentro do 

controle social as demandas apontadas foram a qualificação dos Conselheiros Municipais de 

Saúde, maior comprometimento e  engajamento contribuindo no desenvolvimento de estratégias 

para maior adesão e participação da comunidade no CMS. Em seguimento a pauta informa 

sobre o Oficio CMS 09/2022 para a Secretaria Municipal de Saúde solicitando se possível que 

seja inserido no site da Prefeitura Municipal  um espaço virtual dedicado ao Conselho 

Municipal de Saúde para divulgação das ações realizadas. Sobre o Oficio CMS 10/2022 foi 

encaminhado a Controladoria Interna para que as prestações de contas da Santa Casa de 

Misericórdia sejam entregues dentro do prazo estipulado possibilitando ao CMS a conferência 

das mesmas. Vale ressaltar que o atraso se dá por parte da controladoria e não da Instituição. 

Referente ao Ofício Semarh nº232/2022, VISA e Produção na ausência justificada de Jose 

Aparecido Franceschini, foi encaminhado aos conselheiros por e-mail e Wander se propõe a 

tirar dúvidas; porém não houve; ficando pendente para o próximo mês apenas o Oficio VISA. 

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

mês de julho de 2022 foram 1952 imóveis visitados e  1323 trabalhados com IB de 0,8%. Maria 

de Lourdes Cordeiro Santana (vigilância epidemiológica) informa que as notificações referentes 

ao COVID-19 diminuíram bastante. As notificações de dengue também estão diminuindo e 

totalizam até o momento 1456, com 831 casos positivos, 623 negativos e 2 aguardando 

resultado. Referente à Munkeypox (nova varíola) foram realizadas 5 coletas com 1 caso positivo 

que está se recuperando. Informa que no Brasil já foram diagnosticados aproximadamente 4.000 

casos com 65% deste total no Estado de São Paulo. Comunica ainda que foi diagnosticado 1 

caso de  leptospirose importado e 2 casos de tuberculose. Jane faz um adendo e informa que 

busca ativa de tuberculose nas unidades de saúde é continua através da solicitação do exame de 

BK de escarro. Sobre escorpionismo está sendo realizado em todas as unidades de saúde um 

trabalho de orientação em sala de espera e no município até o momento houve 7 notificações. 

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. Comunica que já iniciou  dose de reforço (4ª dose) em pessoas acima de 18 anos, 

5ª dose para imuno-suprimidos e 1ª dose para crianças com 04 anos (Coronavac). Sobre a 

Campanha realizada no dia 20/08 (Polio e atualização de doses de rotina) o município teve baia 

adesão ficando abaixo de 50% haja vista nosso público alvo ser de aproximadamente 1500 

crianças; receberam a “gotinha” cerca de 700. Esclareceu algumas dúvidas apresentadas por 

Amaury Agneli e dá sequencia referindo que  já estão sendo estudadas estratégias para 

melhorarmos este índice. Informa que a vacina BCG está em falta no Estado, portanto para 

evitar o desperdício, está sendo aplicada apenas as quintas-feiras, pois esta  vacina tem prazo 

curto de validade após abertura do frasco.Wander Roberto Boneli apresenta o balancete 

analítico mensal no valor de R$4.400,00 aproximadamente justificando aumento devido ao 

pagamento da 1ª parcela do 13º salário e dúvidas não houve. Apresenta o SIOPS 1º bimestre 

justificando atraso para abertura do site para posterior preenchimento.Presidente Flavia passa a 

palavra para Michelli Miorim Libero (Administração da Santa Casa) a qual refere queda nos 

atendimentos Covid e Dengue. Em julho foram  6 hospitalizações Covid-19 e em agosto foram 

2 hospitalizações com 1 óbito. No gripário comparado ao ultimo mês diminuiu 

aproximadamente 1.100 atendimentos. No Pronto Socorro no mês de julho houve 5.600 

atendimentos e em agosto foram 4.030. Informa que os atendimentos no Ambulatório Médico já 

iniciaram e está sendo ofertadas as especialidades de endocrinologia, cirurgião vascular, 

neurologia, oftalmologia com indicação cirúrgica para catarata, buco-maxilo e ortopedia. As 

cirurgias de pequena e media complexidade também serão realizados na Santa Casa, inclusive 

todos os medicamentos pós-operatórios de cirurgia de catarata serão ofertados pelo município. 

Haverá pesquisa de satisfação com sistema interligado a ouvidoria. Wander Roberto Boneli faz 

um adendo referindo que irá acontecer no município o 1º FORUM DO ADOLESCENTE que 

terá inicio na primeira semana de setembro com eventos diferenciados que serão ofertados de 

uma parceria com Secretaria de  Educação e Secretaria de Saúde através do NAICA e NASF. 

Na ausência justificada de Sandra Regina Bestétti Pereira, Jussara  expõe sobre relatório mensal 

da Ouvidoria SUS totalizando 25 registros no período de 23/07 a 12/08/2022, com 12 

manifestações protocoladas, 05 não protocoladas. Das protocoladas foram 50% reclamações, 

8%  informações, 25% solicitações e 17% elogios com 71%  já concluídas, 29% encaminhadas 

e dentro do prazo de resposta. Os meios de comunicação utilizados foram: telefone (30%), 

pessoalmente (30%), mídia eletrônica (40%). 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 (DAREVI) justifica ausência e de 

acordo com relatório encaminhado por e-mail, a instituição possui 8 vagas sociais ocupadas. 

Sobre a Comissão de Finanças a reunião foi realizada no dia 17/08/2022 a partir das 13h15m na 

sala de reuniões da prefeitura municipal e das prestações analisadas todas foram aprovadas, 

ficando pendentes apenas as prestações dos convênios da Santa Casa de Misericórdia de 

Descalvado que estava em posse da controladoria interna do município. Não havendo mais nada 

a ser tratado, Presidente encerra a reunião. 

 

Flavia Teresa Moreira dos Santos 

Presidente Conselho Municipal de Saúde 


