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Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tatuí 

Ás dezoito horas e trinta minutos do dia quinze do mês de agosto do ano de dois mil e 

vinte e dois, estiveram reunidos na sala do Conselho de Saúde e através de vídeo 

conferência pela plataforma zoom os seguintes conselheiros: Antonio Celso Fiuza 

Junior, Rita Corradi de Azevedo, Juliana Hoffmann de Camargo, Maria do Carmo de 

Campos, Alexandra Maria Pontes, Marcelo Francisco Fogaça, José Eduardo Cantieri 

Costa, Claudio Antonio Machado Campos, Cintia Vieira Storniolo Di Felice, Priscila 

Batista de Oliveira, Rosana Aparecida de Oliveira. Justificaram a falta: Maria Laura 

Lavorato Matias, Soraya Ap. Manna F. dos Santos. Iniciando a reunião, o presidente, 

Antonio Celso Junior, agradeceu a presença de todos em especial a Sra. Emiliana 

representante da FAESB. Deu início ao expediente com a leitura dos ofícios. Ofícios 

enviados: Ofício n°.0091/2022: Santa Casa - Comissões hospitalares; Ofício 

n°.0092/2022: Secretaria de Saúde - receitas pediátricas (resposta no ofício 1817/22); 

Ofício n°.0093/2022: Santa Casa - cumprimento da lei 12.527; Ofício n°.0094/2022: 

Santa Casa - acompanhante pós parto; Ofício n°.0095/2022: Secretaria de Saúde - 

varíola do macaco; Ofício n°.0096/2022: Secretaria de Saúde - raiva de morcego 

(resposta no oficio 1934/22); Ofício n°.0097/2022: Secretaria de Saúde - clínica da dor 

(resposta no oficio 1821/22); Ofício n°.0098/2022: Secretaria de Saúde - consultas 

preventívas (resp. no of.1816/22); Ofício n°.0099/2022: Ministério de Saúde – 

ambulâncias; Ofício n°.0101/2022: Secretaria de Saúde - prestações de contas; Email da 

FAESB - solicitação de reunião. Ofícios recebidos: Ofício nº. 1782/2022GS – resposta 

ao ofício nº057/22; Ofício nº. 1934/2022GS - resposta ao ofício nº096/22; Ofício nº. 

1821/2022GS - resposta ao ofício 097/22; Ofício nº. 1817/2022GS - resposta ao ofício 

nº092/22; Ofício nº. 1916/2022GS - resposta ofício 098/22; Ofício nº. 1927/2022GS - 

resposta aos ofícios 052 e 080/22; Ofício nº. 1940/2022GS - contrato 063/22; Ofício nº . 

0017/2022 - Relatório da Ouvidoria. Encerrado o expediente, prosseguiu a reunião com a 

Ordem do dia: Discussão e votação da ATA do mês anterior enviada no grupo de 

WhatsApp do Conselho. Não havendo necessidade de alteração, foi aprovada por todos. 

Leitura do relatório das visitas nas UBSs. O presidente expõe sua opinião sobre a 

importância das visitas e que agora o Conselho começa a ter uma base de informações 
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dos serviços de saúde prestado pela Secretaria e sua situação ano a ano. O presidente 

informou que pesquisando os arquivos do Conselho constatou que o Inquérito Civil 

aberto pelo Ministério Público sobre os serviços de saúde do município, ainda está em 

tramitação, sendo que, constam nos autos do processo a inclusão de reclamação da 

UPA. Disse também que como não houve mais a solicitação de informação do Conselho 

pelo Promotor de Justiça, o relatório da visita deste ano foi encaminhado à Secretária de 

Saúde para análise e respostas dos apontamentos. Segundo o presidente, houve 

aumento do tempo de agendamento da consulta em quase todas as unidades, 

comparando com o relatório do ano passado que foi realizado exatamente no mês de 

julho. Também há unidades com falta de médicos e outros com problemas estruturais. 

As unidades rurais ainda persistem a situação de que quando os médicos entram de 

férias, não há outros para substitui-los, ficando a agenda “fechada” aguardando o 

retorno deles para retornar o agendamento. Seguindo a pauta, o presidente explicou 

sobre a situação da numeração das reuniões ordinárias do Conselho. Segundo ele, a o 

Conselho Estadual e Federal a numeração das reuniões nunca foi interrompida, sendo 

sequencial e contínua desde a criação por lei e que se fosse assim, a nossa reunião que 

está na trigésima segunda, seria a trecentésima quadragésima nona.  Dessa forma, a 

proposta seria numerar a reunião com a contagem desde a primeira reunião do conselho 

ocorrida em abril de 1991 sem interromper cada vez que inicia um novo mandato de 

conselheiro. Desse modo, todos concordaram e a reunião de setembro será a 

trecentésima quinquagésima reunião do Conselho Municipal de Saúde de Tatuí. 

Encerrada essa discussão passou-se a leitura e deliberação sobre ofício nº.73/22-CMST 

encaminhado ao Secretário de Saúde do Estado solicitando informações a respeito da 

demora do agendamento de consultas e procedimentos via CROSS. No aviso de 

recebimento dos correios consta que a correspondência chegou no dia quatro de julho, 

mas até a presente data não foi respondido. Após discussão os conselheiros 

deliberaram por unanimidade encaminhar o caso ao Ministério Público. Dando 

sequencia, passou a deliberação das Propostas. Proposição nº 052/2022  – Instituir o 

mês de julho para realização de fiscalização às unidades de Saúde e incluir nas 

fiscalizações as demais unidades de Saúde de atendimentos especializados, as 

Unidades de Urgência e Emergência, Unidade Hospitalar, os prestadores de serviços de 
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saúde contratados. Proponente: Claudio Antonio Machado Campos. Proposta aprovada 

por unanimidade. Proposição nº 053/2022 – Solicitar informações à Secretaria de Saúde 

sobre a falta de médico no Pronto Atendimento do Santa Rita/Tanquinho e indicar a 

necessidade de guarda municipal para a segurança da unidade. Proponente: Claudio 

Antonio Machado Campos, aprovado. Proposição nº 054/2022 – Solicitar a melhoria da 

segurança no trânsito da via que passa em frente a UBS do Jardim Rosa Garcia, 

avisando ser área de segurança para os pacientes. Proponente: Claudio Antonio 

Machado Campos. Proposta aprovada. Proposição nº 055/2022 – Solicitar a retirara de 

materiais inservíveis armazenados inapropriadamente nas unidades de saúde. 

Proponente: Claudio Antonio Machado Campos. Aprovada. Proposição nº 056/2022 – 

Solicitar o envio da relação das especialidades médicas que são realizadas em outro 

município que necessitam de transportes dos pacientes e informar os custos mensais 

desse transporte. Proponente: Claudio Antonio Machado Campos. Aprovado. Para a 

discussão da próxima proposta a presidência é passada para a vice-presidente. 

Proposição nº 057/2022 – Reitera a Proposição 31/22 de maio/2022 e a Proposição nº 

020/2021 de agosto/2021, Solicitar à Secretária de Saúde, em reiteração a, informações 

se estão nos planos da administração formar um grupo de trabalho com uma equipe 

multidisciplinar para realizar um planejamento visando manter a manutenção das 

medidas administrativas. Proponente: Antonio Celso Fiuza Junior, após lido e explicado 

a proposta foi aprovada. O presidente Antonio Celso Fiuza Junior encerra as 

apresentações e colocada a palavra livre para todos que quiserem se manifestar. Não 

havendo orador foi encerrada a reunião. O presidente agradeceu a participação dos 

conselheiros, e solicitou a mim, Iris Margarete Charlier Cardia, secretária-executiva do 

Conselho, que lavrasse a presente Ata que após lida e aprovada será assinada. 

  

 
 

Antonio Celso Fiuza Junior                                     Iris Margarete Charlier Cardia 
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