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Ata da 20ª Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Tatuí  
 
Ás dezoito horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de agosto do ano de dois mil e 

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

conferência, com a participação dos conselheiros: Antonio Celso Fiuza Junior, Ulisses 

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

Campos, Ana Paula de Cunha Miranda (falta justificada), Priscilla Batista de Oliveira, 

Rosana Aparecida de Oliveira, Juliana Hoffmann de Camargo, Marcelo Francisco 

Fogaça, José Eduardo Cantieri Costa, Claudio Antonio Machado Campos, Soraya 

Aparecida Manna F. Santos (falta justificada), Rosana Aparecida de Oliveira, Alexandra 

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

Laura Lavorato Matias e Sueli Aparecida da Silva Nunes. Iniciando a reunião o Sr. 

Antonio Celso Fiuza Junior, presidente do Conselho, agradeceu a participação de todos 

e lamentou os mortos pela COVID-19, manifestando a esperança do fim da pandemia 

com o avanço da imunização pelo país que está causando efeito com a redução das 

internações. O presidente iniciou o EXPEDIENTE com a análise do relatório de 

fiscalização realizada pelos conselheiros em atendimento ao ofício 262/21-aisg, Inquérito 

Civil nº. 14.0457.171/2021, SEI 29.0001.0092685.2021-07 da Promotoria de Justiça, nas 

Unidades de Saude do municipio. Após leitura de todos os itens e amplos debates o 

relatório foi aprovado e será enviado via e-mail para o Ministerio Publico. O Relatorio 

original ficará apenso a ata da reunião para consultas futuras. Dando sequencia, o 

presidente relatou que esteve em reunião com o assessor do presidente da Câmara 

Municipal, Dr. João Antonio, para tratar sobre a adequacao da lei do Conselho Municipal 

de Saude, conforme solicitacao do conselheiro representante Sr. Valentim. O assessor 

informou que ira analisar e agendara nova reuniao para finalizar a proposta. Ato contínuo,  

o presidente solicitou para a secretaria-executiva a leitura dos Ofícios enviados: Ofício 

042/2021- Secretária de Saúde- Criação de Ouvidoria SUS. Ofício 045/2021 – Ouvidoria 

– Informações sobre reclamações do SUS. ( Ouvidora entrou em contato avisando que 

estaria de férias que ao voltar após dia 28/08 marcará uma reunião com o conselho para 

que possa tirar dúvidas.Todos os presentes concordaram com o presidente em fazer um 

convite à Ouvidora Patrícia para a próxima reunião ordinária do Conselho. Ofícios 
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recebidos: - Ofício Nº 1909/2021 - resposta ao ofício 042/2021 - Gabinete Secretária- 

Criação da Ouvidoria SUS. Prosseguindo com a reunião, a Ordem do Dia iniciou com a 

discussão e votação da Ata da Reunião anterior que foi dispensada a leitura por ter sido 

enviada no e-mail e no grupo de WhatsApp do Conselho para o conhecimento dos 

conselheiros. Não havendo necessidade de retificação foi colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. Iniciada a discussão das Proposições: Proposição nº 

16/2021 – Solicitar à Secretária de Saúde cópia do contrato da Prefeitura com a 

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, referente à DISPENSA Nº. 010/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 117/2021, para gestão em caráter emergencial para 

a operacionalização e execuções das ações e serviços da UPA Tatuí. Proponente: 

Conselheiros Membros da Comissão de Redação, Justiça e Finanças.  Como a cópia já 

foi enviada por e-mail aos conselheiros (extraída do site da Prefeitura), a proposta foi 

arquivada sem discussão do mérito: Já com o contrato em mãos a propositura se torna 

dispensável. Proposição nº 017/2021 – Solicitação de informação para a Secretária de 

Saúde se existe informação do Ministério da Saúde sobre uma possível terceira dose 

da vacina contra Covid-19. Proponente: Conselheira Soraya Manna: APROVADA por 

todos. Proposição: 018/2021 – Incluir nas fiscalizações do Conselho de Saúde se os 

direitos dos idosos acima de 80 anos estão sendo respeitados, conforme legislação 

vigente. Proponente: Conselheiro Cláudio Antonio Machado de Campos: APROVADO 

por todos. Proposição nº. 019/2021 – Solicitação de informação à Secretária de Saúde 

quando será reiniciado o programa Hiperdia no município? Proponente: Conselheiro 

Cláudio Antonio Machado de Campos: APROVADO por todos. Proposição n°. 021/2021 

– Solicitar à Secretária de Saúde providências para evitar que a água utilizada para a 

lavagem interna das ambulâncias do Pronto Socorro Municipal seja despejada na 

calçada próximo ao portão principal. Proponente: Conselheiro Cláudio Antonio Machado 

de Campos: APROVADO por todos. O presidente respeitando a determinação do 

regimento interno, passou a presidência a vice, dra. Juliana Hoffmann, para defender as 

propostas de sua autoria.  Proposição n°. 020/2021 – Solicitar à Secretária de Saúde 

informações se está nos planos da administração formar um grupo de trabalho com uma 

equipe multidisciplinar para realizar um planejamento visando manter a manutenção das 
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medidas administrativas e financeiras adotadas quando encerrar o período de 

intervenção na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, conforme Decreto Municipal nº 

21.325 que prorrogou o ato até novembro de 2021. Proponente: Conselheiro Antonio 

Celso Fiuza Junior: APROVADO por todos. Proposição n°. 022/2021 – Mudança oficial 

do formato das reuniões do Conselho:  Formato híbrido? Se positivo, mudar o dia da 

reunião ou solicitar à Secretária de Saúde a assinatura de plataformas para reuniões 

online do Conselho de Saúde que possibilite a gravação: - O Presidente concedeu um 

prazo para os conselheiros responderem a questão até o dia 31 de agosto, assim, terá 

tempo para organizar a próxima reunião. Proposição n°. 023/2021 – Solicitar informação 

ao departamento responsável pelo trânsito se há levantamento das vias públicas com 

maiores índices de acidentes que aponte os fatores contribuintes para as ocorrências. 

Proponente: Conselheiro Antonio Celso Fiuza Junior: APROVADO por todos. Antes do 

encerramento, presidente alertou sobre a vacância de membros das comissões. Após 

discussões, ficou acordado que a Comissão de Educação e Saúde ficará composta com 

os seguintes conselheiros: Maria Laura Lavorato Matias, Maria do Carmo de Campos e 

José Eduardo Cantieri Costa. Comissão Técnico Científica, Conselheiros:  Rita Corradi 

de Azevedo, Soraya Aparecida Manna Foltran dos Santos, Cintia Vieira Storniolo Di 

Felice e André Augusto Manna. Finalizando a reunião, o presidente agradeceu o 

empenho de todos os conselheiros na visita as UBS e pela participação, e solicitou a 

mim, Iris Margarete Charlier Cardia, secretária-executiva do Conselho, que lavrasse a 

presente ata que após lida e aprovada pelos conselheiros, será assinada.  
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