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Ata da 18ª Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Tatuí  

Triênio 2020/2022 

 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de junho do ano de dois mil e 

vinte e um, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e através de 

videoconferência, reuniram-se os conselheiros: Antonio Celso Fiuza Junior, Ulisses 

Geronymo, Marilu Aparecida Costa, Rita Corradi de Azevedo, Maria do Carmo de 

Campos, Ana Paula de Cunha Miranda, Priscila Batista de Oliveira, Rosana Aparecida 

de Oliviera, Juliana Holffmann de Camargo, Marcelo Francisco Fogaça, José Eduardo 

Cantieri Costa, Claudio Antonio Machado Campos, Soraya Aparecida Manna F. Santos 

e Cintia Vieira Storniolo Di Felice, Hercules de Souza Bispo, Dra. Maria Laura Lavorato 

Matias e Sueli Aparecida da Silva Nunes. Sob a presidência do primeiro conselheiro, Sr. 

Antonio Celso Fiuza Junior, a reunião iniciou homenageando os mortos pela Covid-19 

em especial dos cidadãos Tatuianos. O presidente solicita a secretária Iris que realizasse 

a leitura dos ofícios enviados pelo conselho: Ofício 35/2021- resposta à solicitação do 

Sr. Valentim Carreiro da Silva. (sobre a inclusão de representante de sindicato ou 

associações que representam os aposentados em Tatuí – O Presidente informou que 

está analisando e irá apresentar na próxima reunião as proposta para adequações das 

normas referente ao Conselho Municipal de Saúde e incluirá nos estudos a proposta 

apresnetada pelo Sr. Valentim. Ofício 36/2021 – Ofício para Decreto da Composição do 

Conselho. O presidente solicitou à secretária executiva que informe a Secretária de 

Saúde sobre a alteração das representantes da Santa Casa. Ofício nº. 036-a/2021 - 

Presidente da Câmara dos Vereadores de Tatuí – solicitando a elaboração do Projeto de 

Lei para que as certidões dos nascidos na maternidade da Santa Casa de Tatuí, seja 

emitida no próprio hospital. Ofício nº. 037/2021- Vereador João Eder Alves Miguel 

(Agradecimento da apresentação da Moção de Aplausos). Ofício nº. 038/2021- Vereador 

Mauricio Couto (Agradecimento da apresentação da Moção de Aplausos) Email enviado 

à Secretaria da Saúde 28/05/2021 (11:18h) – solicitando o link da audiência pública. 

Email enviado à Secretaria da Saúde 11/06/2021 (09:32h) – solicitando informações. 
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Emails recebidos:1 - Recebemos a reclamação de que não constam no site da prefeitura 

ou da Secretaria da Saúde, ou, no portal da transparência os relatórios: RAG e SIOPS. 

Resposta: O departamento de planejamento da Secretaria de Saúde informou que os 

relatórios são apresentados anualmente ao Conselho Municipal de Saúde para análise 

e aprovação, dessa maneira, como o Conselho representa a População, o próprio 

colegiado poderá publicar. 2 – Solicitando as atas dos relatórios do comitê de mortalidade 

infantil e materna 3 – Solicitando o envio ao conselho o mapa dos locais com incidência 

da dengue, conforme deliberado na reunião anterior. Ofícios recebidos:- Ofício 

1279/2021- Contratos 047/2020 Locação Caps II e 018/2021 Locação Caps AD- 

Gabinete da Secretária. O presidente encaminha a Comissão de Redação, Justiça e 

Finanças - (Solicitar análise e parecer no prazo de 15 dias conforme regimento interno 

do Conselho) - Ofício 301/2021- resposta ao ofício 1134/2021do Gabinete Secretária- 

Distribuição de repelentes. - Ofício 1333/2021 – informativo de Audiência Pública. - Ofício 

1420/2021 – informativo de Audiência Pública - Ofício 1518/2021 – Gabinete da 

Secretária de Saúde – Comitê Mortalidade Infantil e Materna –O presidente encaminha 

à Comissão Técnica e Científica- Solicitar análise e parecer no prazo de 15 dias 

conforme regimento interno do Conselho. - Ofício 0246/2021 -  Secretaria da Saúde -  

Mapa de Incidências de casos da Dengue O presidente encaminha à Comissão Técnica 

e Científica - Solicitar análise e parecer no prazo de 15 dias conforme regimento interno 

do Conselho.- Email do Ministério Público: resposta sobre o Inquérito Civil- Ofício da 

Santa Casa: apresentando os novos representantes - Ofício nº. 277 do Presidente da 

Câmara Municipal de Tatuí encaminhando a moção de aplausos e congratulações pela 

realização da Conferência Municipal de Saúde. Propositura: João Eder Alves Miguel e 

Mauricio Couto. O presidente solicitou à Comissão de Redação, Justiça e Finanças 

informações sobre a reunião para a nova apresentação da prestação de contas pela 

Contabilidade da Prefeitura. Resposta da Conselheira Juliana foi que na reunião 

estiveram presentes os técnicos da Prefeitura, Senhores Cézar e Rafael e que foi 

solicitado que a partir de maio as documentações da “Saúde” deverão ser apresentadas 

separadamente das demais Secretarias, assim como, a prestação de contas da Santa 
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Casa também tem que ser separada. Ordem do Dia: Discussão e votação da Ata da 

Reunião anterior que foi disponibilizada no grupo de WhatsApp do Conselho para 

análise. Não havendo necessidade de retificação a ata foi aprovada por              aprovada 

por todos. Proposição nº 13/2021 – Solicitação de informações atualizadas à Secretária 

da Saúde da situação do contrato de gestão da UPA Tatuí. Conselheiro Cláudio que foi 

aprovada por todos os presentes. Proposição nº 14/2021 – Solicitação de informação à 

Secretária da Saúde sobre campanha de busca ativa para complementar o esquema 

vacinal da segunda dose. De autoria do conselheiro Antonio Celso aprovado – resposta 

já prestada pela conselheira Rosana, Coordenadora da vacinação no município. 

Propositura nº 15/2021, Conselheiro Sr. Cláudio: Verificar com a Prefeitura como irá 

proceder para cumprir com a orientação do Tribunal de Contas do Estado, referente a 

folha de pagamento dos funcionários da saúde que a partir de janeiro deste ano tem ser 

rubricada pelos conselheiro (Item 3.7 - Revista 2021 “Gestão Financeira de Prefeituras 

e Câmaras Municipais”. Encerrando a Ordem do Dia o Presidente deixou a “palavra-livre” 

para perguntas e discussão. Não havendo orador o presidente agradeceu novamente a 

participação de todos e solicitou a mim, Iris Margarete Charlier Cardia, Secretária 

Executivo do Conselho, que lavrasse a presente ata que após lida e aprovada por todos 

os presentes será assinada pelo presidente e por mim.                                                                                         

 
 
 

Antonio Celso Fiuza Junior 
Presidente do C.M.S.T 

Gestão 2020/2022 
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Secretária do CMST 

 
 


