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Ata da 02ª Reunião Extraordinária do Conselho de Saúde Municipal de Tatuí. 

 

 

Ata referente á 2ª Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tatuí, no 

Triênio 2020/2022. Acontecida ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e 

vinte e um ás 18:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Educação e através de 

videcoferência. Dando início aos trabalhos, o Sr. Antonio Celso Fiuza Junior, agradeceu a 

presença e a participação de todos, e faz abertura da reunião informando aos 

conselheiros que o Conselho recebeu um ofício da Promotora Pública Dra. Izabela 

Angélica Queiroz Fonseca com vários questionamentos a serem respondidas a respeito 

das visitas feitas às Unidades Básicas de Saúde com referência ao atendimento médico e 

a presença dos mesmos, o presidente leu o ofício e apresentou a sugestão de respostas 

e informou que irá disponibilizar a todos pelo grupo de whatsApp para apresentação de 

sugestões até o dia 03 e que possa protocolizar na quinta feira dia 04 de março a 

resposta via online como solicita a promotora. Dando prosseguimento a reunião  o 

presidente da à palavra ao Sr. Claudio que propõe aos conselheiros fazer um convênio 

com a faculdade FAESB para se obter treinamento para os conselheiros e orientação 

jurídica, pois a faculdade em questão tem interesse na parceria mas que o conselho teria 

que enviar um ofício solicitando tal convênio e que seria sem custos, o qual todos os 

presentes votam favoravelmente. Encerrando  a reunião  O Sr. Presidente Antonio Celso 

Fiuza Junior solicita a mim, Iris Margarete Charlier Cardia, que lavrasse a presente ata 

que vai lida e assinada pela presidência e secretaria-executiva e por todos os presentes 

no livro de presença. 
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    Iris Margarete Charlier Cardia                                           Antonio Celso Fiuza Junior 
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