
REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

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

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

desta reunião: Vania Bertoli Franco ( Vice-Presidente) Prestador Gestor: Wander Roberto 

Boneli, Katia Fernanda, Fernanda  Pinese Mauro. Trabalhadores Saúde: Sandra Regina Bestétti 

Pereira, Rosangela Linares Xavier, José Aparecido Franceschini, Jane Cristina dos Santos da 

Graça, Michelli Fabiana Longo, Maria de Lourdes Cordeiro Santana. Usuários do SUS: Osvaldo 

de Camargo Peixoto, 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: Flavia Teresa Moreira dos 

Santos, Suzely Aparecida Broggian, Andreia Simone Daniel Dutra,  Maria das Graças 

Aparecida Fonseca Belini, Michelli Miorim Libero.Vice Presidente Vania inicia a reunião 

justificando ausência de Flavia Teresa Moreira dos Santos e agradece a presença de todos. 

Pergunta se todos leram a ata do dia 22/06/2022 e não havendo nenhum apontamento; aprovada 

por unanimidade. Convida a todos para participarem da palestra com o tema “a sua inteligencia 

emocional reflete na sua saúde física” que será realizada no dia 03/08/2022 as 19h no 

Anfiteatro da Prefeitura Municipal. Agradece a participação dos Conselheiros na “oficina PAS 

2022, que foi realizada no dia 30/06/2022 as 09hrs na USF Raphael Chiarello (Jd Albertina) 

onde o secretario Wander apresentou o  Plano Anual de Saúde do Município, esclarecendo todas 

as dúvidas que surgiram.  Vânia fala  sobre o Oficio CMS 08/2022 encaminhado para a 

Secretaria Municipal de Saúde sugerindo contratação de serviços gerais em período continuo na 

USF Benedicto de Arruda Oliveira (São Sebastião) do qual Secretario Wander se manifesta 

comunicando que já foi providenciado acrescentando que a unidade em questão também passou 

por pequena reforma. Em seguimento a pauta Vânia informa aos conselheiros sobre o  Oficio 

Tribuna nº 95/22 que foi encaminhado ao CMS e se  trata de uma solicitação da Câmara 

Municipal para apresentação das  atas do Conselho de 2021 e 2022 para saber se houveram 

reclamações a respeito do serviço de transporte sanitário. Informa que Presidente Flávia está 

fazendo um levantamento para posterior resposta ao Oficio. Passa a palavra para Jose Aparecido 

Franceschini (vigilância sanitária) apresentar  Oficio Visa 92/2022 , produção e Oficio Semarh 

nº193/2022 com duas amostras de água insatisfatórias nos bairros Ricardo César e Alto do São 

Miguel ficando pendentes para o próximo mês. Realizado 13 visitas de inspeções em 

instituições de longa permanência para idosos, totalizando 42 visitas de inspeções em 

estabelecimentos de interesse da saúde.  Sobre o controle de vetores, Wander justifica ausência 

do responsável Silvio  Donizeti Franceschini  por estar acompanhando a equipe da SUCEN e 

explana sobre o relatório relatando que foram visitados no mês de junho de 2022; 1952 imóveis, 

sendo trabalhados 1423 e encontrados 156 criadouros com larvas. Acrescenta que NASF esta 

intensificando os trabalhos de orientação/prevenção referente  à dengue em todas as escolas e 

também  já está em planejamento ações sobre escorpionismo. Maria de Lourdes Cordeiro 

Santana ( vigilância epidemiológica) informa que as notificações referente ao COVID-19 

diminuíram bastante com aproximadamente 100 casos positivos por semana. As notificações de 

dengue também diminuíram e totalizam até o momento 1431 notificações, com 828 casos 

positivos, 599 negativos e 4 aguardando resultado. Alerta para o1º caso notificado suspeito de 

Munkeypox (nova varíola) no município e faz orientações sobre. Wander faz um adendo 

referindo que já são aproximadamente 300 casos em nossa região, salientando que a transmissão 

se dá principalmente  por contato próximo/íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de 

pele. Os principais sintomas são caroço no pescoço axila e virilha, febre, dor de cabeça, 

calafrios, cansaço e dor muscular. Michelle 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 a partir de 

quinta-feira (28/07) inicia-se dose de reforço (4ª dose) em pessoas acima de 30 anos e em breve 

será liberado para crianças na faixa etária de 3 a 4 anos. No mês de agosto acontecerá a 

campanha da vacina contra a paralisia infantil (gotinha). Faz um adendo referente ao exame 

preventivo de câncer de colo do útero (papanicolaou) que está sendo ofertado em todas as 

unidades com horários alternativos inclusive aos sábados uma vez no mês. Reforça sobre a 

importância da realização do exame bem como da  parceria do município com o hospital de 

Barretos (Hospital do Amor) que oferece o tratamento completo caso haja alguma alteração nos 

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

R$2.600.000,00 aproximadamente e dúvidas não houve. Informa que fechou contrato com Santa 

Casa de São Carlos para realização de algumas cirurgias pediátricas, de vesícula por vídeo, de 

hérnia gigante e urológica. Sobre o Ambulatório de Especialidades da Santa Casa local já foi 

firmado contrato/convênios com a Instituição e serão ofertados atendimentos nas especialidades 

neurologista, otorrinolaringologista, endocrinologista, cirurgia geral, ortopedista, cirurgião 

vascular,  buco maxilo e oftalmologista com realização de algumas cirurgias de media 

complexidade. Michelle Miorim Libero (administração Santa Casa) justifica ausência, porém 

Wander refere  que esteve em contato direto com a administração da Santa Casa e os 

atendimentos seguem o fluxo normal da rotina. Sandra Regina Bestétti Pereira expõe sobre 

relatório mensal da Ouvidoria SUS totalizando 87 registros no período de 23/06 a 22/07/2022, 

com 72 manifestações protocoladas, 15 não protocoladas. Das protocoladas foram 26 

reclamações, 05 sugestões, 00 denuncia, 02 informações, 13 solicitações e 26 elogios com 51  já 

concluídas, 20 encaminhadas e dentro do prazo de resposta. Os meios de comunicação 

utilizados foram: telefone (20), pessoalmente (09), mídia eletrônica (38), carta (01), e-mail (3) e 

outro sistema (1). 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 07 vagas sociais. Vania  dá sequência à pauta passando a palavra para Rosangela 

Linares Xavier falar sobre visita realizada na Clinica de Fisioterapia Arrozio a qual informa que 

a equipe é composta por 5 fisioterapeutas, 1 recepcionista que também exerce a função de 

serviços gerais. Refere que cada paciente encaminhado pela rede SUS realiza em média 10 

sessões com duração de 30 a 60 minutos cada. Quando há necessidade de prosseguir com o 

atendimento o paciente é orientado a solicitar novo encaminhamento e aguardar ser reagendado 

ou caso seja urgência, a equipe comunica o CEME sobre a necessidade do agendamento o mais 

breve possível. Recepcionista nos informa que semanalmente encaminham aproximadamente 25 

vagas para o CEME ficando estritamente ao setor a responsabilidade de agendamento do 

paciente. Refere ainda que a maior queixa dos pacientes se dá em relação a demora no 1º 

atendimento salientando que os agendamentos não são de competência da Instituição. No 

momento da visita estavam acontecendo atendimentos, com todas as salas ocupadas, sendo 

notório o carinho e atenção que os pacientes são cuidados. Tudo organizado e limpo. Equipe 

extremamente simpática e receptiva. Sobre a Comissão de Finanças a reunião foi realizada no 

dia 20/07/2022 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, Vice-Presidente encerra a reunião. 



 

 

 

Vania Bertoli Franco 

Vice-Presidente Conselho Municipal de Saúde 

 


