
REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

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

mês de janeiro, as 09h00 através da plataforma Google met..  

Participaram desta reunião: Flavia Teresa Moreira dos Santos (Presidente).Prestador Gestor: 

Wander Roberto Boneli, Luiza de Cassia Tineli; Andreia Daniel Dutra. Trabalhadores Saúde: 

Sandra Regina Bestétti Pereira, Rosangela Linares Xavier, José Aparecido Franceschini. 

Usuários do SUS: Roseli Aparecida Braguim, Ercilia Maria Custodio Recco, Mirian Fernanda 

Colucci Moraes, Amaury Agnelli, Jussara Helena Adao Zafallon, Osvaldo Cardoso Peixoto. 

Faltas Justificadas: Ana Paula Brino Brassalotto, Maria de Lourdes Cordeiro Santana, Michele 

Mirim Libero, Michelli Fabiana Longo, Maria das Graças Aparecida Fonseca Belini, Maria de 

Lourdes Cordeiro Santana, Marilidia Viana Baiao Figueira da Costa, Fernanda Pinese Mauro. 

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

Passa a palavra para Rosangela que perguntou sobre a ATA da reunião do dia 15/12/2021 e 

todos aprovaram por unanimidade. Presidente dá seguimento falando sobre o ofício CMS 

28/2021 direcionado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Antônio Carlos Reschine referente à 

deliberação aprovada em Reunião Ordinária (15/12/2021) por unanimidade solicitando a todos 

os membros do CMS a apresentação de comprovante de vacinação contra COVID-19 antes de 

adentrarem a quaisquer reuniões ou efetuarem visitações como medidas de proteção a si 

próprias e aos outros. Sobre o oficio CMS nº 29/2021 em resposta ao oficio SMS nº1232/2021 

que trata de saldo de exercício anterior (31/12/2021) que não é devolvido, porém pode ser 

utilizado através de transposição financeira. Este saldo é no valor de R$84.708,30 referente a  

saldo de Emenda Parlamentar para custeio e será utilizado na funcional programática  303- 

Profilático Terapêutico, onde após apresentação do ofício, o CMS aprova  por unanimidade. 

Apresenta o cronograma anual de Reuniões Ordinárias bem como das Comissões de Visita 

Técnica e Financeiro, que foi encaminhado a todos os membros através de e-mail para que se 

organizem em relação às datas, sugerindo maior  responsabilidade e comprometimento. Informa 

ainda a necessidade de atualizarmos os membros da Comissão de Ética haja vista do 

falecimento de Cristiane Monteiro Guerreiro Moreira na representatividade de usuário do SUS e 

Rosely Aparecida Braguim manifestou interesse sendo aprovado por este Conselho. Portanto 

será oficializado ao órgão de competência sugerindo atualização de portaria referente a esta 

Comissão. Rosangela faz um adendo e informa que as justificativas devem ser encaminhadas 

por e-mail, caso contrário serão consideradas como falta. Presidente segue a reunião informando 

que ao final da reunião os membros que tiverem interesse, citarão uma frase sobre 

Conscientização referente ao aumento de casos de  Covid-19  no município para posterior 

elaboração de um vídeo. Passa a palavra para José Aparecido Franceschini falar sobre ofícios 

VISA nº 161/2021 e oficio SEMARH nº535/2021 onde neste mês houve uma amostra de água  

insatisfatória para quantidade de flúor no bairro Ricardo César. As visitas de inspeção 

continuam acontecendo como de costume com orientações referente ao uso de máscaras, porém 

ainda existem pessoas resistentes. Em seguimento a pauta, com ausência justificada de Maria de 

Lourdes Cordeiro Santana, Wander Roberto Boneli informa que aumentaram e muito os casos 

de COVID-19 como foi previsto para depois das festas de final de ano, porém as 

contaminações, na sua grande maioria não evoluem para casos graves, pois segundo estudos a 

variante ômicron atinge as vias aéreas superiores. Do dia 1º até a presente data o município 

atingiu a media de 1900 casos positivos para Covid-19 com 2 óbitos de pacientes idosos e com 

comorbidades. O Município contabiliza desde o inicio da Pandemia um total de 6717 casos 

confirmados, com 87 óbitos e 6117 recuperados. Dá seguimento a pauta de vacinação 



informando que já iniciou a vacinação para crianças de 05 a 11 anos, totalizando 700 crianças 

vacinadas, a rotina de oferta de vacina na sede paroquial continua, com horários alternativos 

dando oportunidade a todas as classes de trabalhadores e munícipes se vacinarem. Até o 

momento forma aplicadas 71.019 doses, com 98,5% da população vacinada, sendo 28.421 para 

1ª dose, 26.877 para 2ª dose, 958 doses únicas e 14.763 (28%) doses adicionais. Presidente 

Flávia faz um adendo sugerindo reunião com comitê de contingencia que trata da COVID-19 no 

município para juntos tratarmos estratégias na maneira de como impedir a propagação do vírus. 

Wander refere que se trata da conscientização de cada munícipe, pois orientações para evitar a 

propagação eles tem de sobra, porém não tem bom censo, continuam se reunindo em todos os 

lugares e sem as devidas precauções. Presidente se disponibiliza em ajudar caso necessário. 

Wander apresenta o balancete analítico de despesas mensal totalizando gastos no valor de 

R$3.957.705.14 e dúvidas não houve. Sobre a prestação de Contas recurso MAC (acerto de 

dotação referente aos anos 2011 a 2014) o qual o Conselho Municipal de Saúde vem 

acompanhando desde a data de 21 de setembro de 2020, foi encerrado com saldo R$0,00 na data 

de 31/12/2021 sendo assim finalizado.  Em seguimento a pauta e com ausência justificada de 

Michele Miorim Libero, André Luis Kastein ( suplente) informa que relatório será apresentado 

na próxima reunião. Presidente passa a palavra para Sandra Regina Bestétti Pereira falar sobre 

relatório mensal da Ouvidoria SUS totalizando 41 registros no período de 15/12 a 19/01/2022, 

com 18 manifestações protocoladas, 23 não protocoladas. Das protocoladas foram 07 

reclamações, 0 sugestão,03 denuncias,01 informação, 05 solicitações e 02 elogios com 13 já 

concluídas e 05 pendentes dentro do prazo. Das não protocoladas, totalizam 23, sendo 20 

informações e 03 elogios. Mirian Fernanda Colucci Moraes (Casa de Apoio de Barretos) 

explana sobre relatório apresentado (16/12 a 17/01) referindo que a casa  manteve ocupação 

todos os dias, acolhendo pacientes que procuram hospedagem  para aguardar horário de 

consultas de acompanhamento de rotina, pois normalmente saem do município de madrugada 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 no 

inicio do mês estavam sendo utilizadas 16 vagas sociais, porém destes, 1 finalizou tratamento e 

04 desistiram. Presidente dá sequência à pauta informando que as visitações estão suspensas por 

enquanto, porém a Reunião de Finanças deve acontecer para não prejudicar as instituições. 

Acrescenta ainda que Wander Roberto Boneli (Secretário de Saúde) se disponibilizou em 

ministrar uma capacitação para que os membros do conselho esclareçam dúvidas pertinentes a 

conferência das prestações de contas, principalmente da Instituição Santa Casa de Misericórdia 

de Descalvado que engloba vários convênios. A data será repassada posteriormente no grupo 

oficial do whatssap. Sem mais, reunião encerrada. 

 

 

 

Flavia Teresa Moreira dos Santos 

Presidente Conselho Municipal de Saúde 

 


