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Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho de Saúde Municipal de Tatuí. 

 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte do mês de abril, 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, Fernando Giriboni de Souza, Ana Paula de Cunha 

Miranda, Mara Laura Lavorato Matias,  Hercules de Souza Bispo, Maria do Carmo 

de Campos, Priscila Batista de Oliveira e Sueli Aparecida da Silva Nunes, sob a 

presidência do primeiro, para a décima sexta reunião do Conselho Municipal de 

Saúde de Tatuí, triênio 2020/2022. Iniciando a reunião, Sr. Antonio Celso Fiuza 

Junior, agradeceu a presença e a participação de todos e, como faz sempre, 

lamentou as mortes pela COVID-19 e destacou a ótima notícia sobre a recuperação 

da saúde da Conselheira Dra. Juliana, vice-presidente do Conselho, que através de 

mensagem via watsApp informou que já está na sua casa iniciando o tratamento. O 

presidente desejou rápida recuperação a todos que ainda estão sendo tratados e 

que a campanha de vacinação seja ampliada. Dando sequencia, foi aberta a 

discussão e votação das atas das reuniões realizadas no mês de março, sendo que, 

já foram enviadas por e-mail aos conselheiros para leitura. A atas da reunião 

ordinária e as duas extraordinárias, foram aprovadas sem objeção. Dando 

proceguimento a reunião o presidente informou sobre reunião com a Sra. Carla 

Barreto da FAESB - Faculdade de Santa Barbara para a celebração do convênio 

com a instituição para a realização de um curso de capacitação dos conselheiros de 

Saúde e extensivo aos conselhos dos municipios vizinhos. A Sra Carla que foi 

convidada a participar da reunião, entrou on-line para explicar o conteúdo 

programático. Cumprimentando a todos ela explicou que até a próxima semana 

estará finalizando a programação dos módulos que serão ministrados mas o 

planejamento está sendo elaborado para que o curso seja divido em dois módulos 

de duas aulas cada, que será realizada a cada quinze dias, duas horas de duração. 
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Carla explicou que a pedido do Presidente o curso será aberto para os conselhos 

dos municípios da região para levar esse benefício a todos e reforçar o víncúlo entre 

os conselhos. Ela se colocou a disposição de todos e novamente agradeceu o 

espaço que o Conselho está concedendo à Faculdade. O presidente agradeceu 

novamente a Faculdade em nome da diretora Carla e disse que assim que o 

cronograma seja finalizado estará passando aos Conselheiros. O presidente 

informou também que a Faculdade Santa Bárbara está disponibilizando à Comissão 

de Redação, Justiça e Finanças apoio técnico contábil e jurídico para auxiliar os 

membros na análise das prestações de contas da Secretaria de Saúde para a 

emissão de parecer. Dando sequencia na reunião, o presidente reforçou a data será 

realizada a Conferência Municipal de Saúde, dia doze de maio, sendo que, o horário 

e o local deverão ser definidos na semana que vem. Também enfatizou a 

necessidade da participação de todos os conselheiros na elaboração da proposta 

para ser apresentada e discutida na Conferência, lembrando que o Tema é: “Como 

fortalecer a participação e o controle social do SUS com ampla participação da 

sociedade no âmbito Federativo, Estadual e Municipal”, Assim, solicitou, novamente, 

o envio de sugestões para a elaboração da proposta. Prosseguindo a reunião foram 

lidos os ofícios enviados: CREMESP Regional de Sorocaba, Sindicato dos 

Profissionais de Saúde Regional de Sorocaba e Conselho de Psicologia Regional de 

Sorocaba solicitando a indicação de representante para integrar o Conselho de 

Saúde (sem resposta até o momento). Ofício 022/21 sobre o atendimento da 

Dengue aos fins de semana e feriado, que foi uma discussão apresentada pelos 

conselheiros no grupo de whattsApp. A Secretaria de Saúde respondeu através do 

ofício 934/21 que a “unidade Pronto atendimento UPA atende independentemente 

da patologia apresentada pelo paciente informando, também que, “foi iniciado no dia 

10/04/2021 o atendimento exclusivo para pacientes com sintomas de dengue no 

Posto de Saúde Central CSI. O ofício a Secretaria de Saúde para complementar os 

conselheiros que faltam no conselho. Ofício 25/21 encaminhado também a 

Secretaria de Saúde questionando a falta de realização da vacinação no feriado e 
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fim de semana. Ofício 26/21 solicitando esclarecimento a respeito do oxigênio na 

Santa Casa ocorrido na última semana do mês de março. A conselheira Dra. Maria 

Laura informou que houve uma sobrecarga na tubulação do oxigênio da Santa Casa 

por ser antiga e devido ao aumento de utilização por causa do grande número de 

internações, dessa forma, no dia do ocorrido os pacientes tiveram que ser atendidos 

pelos cilindros e que não houve prejuízo nos atendimentos. Informou também que já 

foi trocado o reservatório do oxigênio pela White Martins reparado a tubulação. O 

Presidente informou que foi também enviado um oficio solicitando à Interventora da 

Entidade autorização para que o Conselho realize tratativas junto aos empresários 

locais buscando auxilio financeiro para implantação de uma usina de gases 

medicinais. Dra Maria Laura disse que foi enviada uma solicitação ao Governo do 

Estado e que estão fazendo um levantamento de custos e assim que tiver um 

posicionamento informa ao Conselho. Informou também que o Rotary realizou uma 

campanha para arrecadar recursos financeiros para a recarga dos cilindros de 

oxigênios reservas. Em sequencia a leitura dos ofícios enviados e recebidos, ofício 

029/21 solicitando a Secretaria de Saúde à possibilidade de ser realizada campanha 

com a Secretaria de Educação para as crianças matriculadas na rede de ensino 

visando o combate a proliferação da dengue. A Secretaria respondeu que estão 

elaborando o material lúdico e que estarão prontos em alguns meses. Sobre a 

possibilidade de um conselheiro integrar o Comitê Municipal de Enfrentamento ao 

COVID, proposta apresentada pelo Presidente na reunião anterior, o presidente 

informa que a conselheira Dra Maria Laura integra o Comitê, portanto, o Conselho já 

tem representatividade no Comitê. Sobre a visita às UBSs, o presidente informou 

que recebeu as fichas das visitas realizadas pelos conselheiros: Dr. Hércules e Ana 

Paula ao Centro de Saúde Central; Rita Corradi e Fernando Giribone à UBS Vila 

Esperança, assim, as fichas serão enviadas ao Ministério Público via email. Para o 

próximo mês, ficou acertado as seguintes diligências: Ulisses e Marcelo – UBS 

Santa Cruz; Rita Corradi e Maria do Carmo - Cemem. Encerrado o expedinte, iniciou 

a Ordem do dia com a leitura das Preposições: Preposição 13/21: Enviar ofício 
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perguntando se tem alguma pesquisa se foi feito teste para saber se tem 

modificação genética no mosquito da dengue que explique a explosão da doença no 

nosso município. Proponente Antonio Celso Fiuza Junior. O presidente solicitou ao 

Sr. Cláudio a sub autoria por não pode defender a matéria exercendo a presidência 

e devido a ausência da vice-presidente. Sr. Cláuidio Aceitou. Aberta a discussão o 

conselheiro Fernando diz que acha que o motivo talvez na falta de realizações de 

campanhas educativas ao povo e falta de operações de remoções de entulhos e 

objetos inservíveis dos quintas das residências, as denominadas “cata-treco”, que 

iniciaram nesse mês e não de “alteração” do mosquito. Após ampla discussão os 

conselheiros não aprovaram a propositura, porém, foi aprovada uma proposta 

paralela apresentada pelo Sr. Cláudio para que seja solicitada a participação na 

próxima reunião do responsável pelo Departamento de combate a Dengue para 

esclarecer o assunto. Preposição 14/21: Solicitar informação se houve fiscalização 

rigorosa na sede da fábrica São Martinho. Após discussão da matéria foi aprovada 

por todos. Preposição 15/21: proposta de distribuição de repelentes a famílias de 

baixa renda que faz parte dos programas municipais. Proposta analisada e 

aprovada. Preposição 15/21: Solicitar a Secretaria de Saúde a cópia da grade do 

plantão de 15 de março a 15 de abril. O Conselheiro Fernando questionou que no 

mês de fevereiro ele quis apresentar um questionamento sobre uma “denúncia de 

demora do atendimento na UPA” recebido no seu comércio e foi orientado pelo 

presidente que deveria ter o nome da denunciante e dessa vez está a solicitação 

está no “ouvi dizer”. O presidente respondeu que a solicitação não foi porque ele 

“ouviu dizer” e sim porque o Conselho dever fiscalizar os serviços de saúde podendo 

solicitar documentação aos órgãos competentes, dessa forma, solicitou as escalas 

de plantões da UPA para ver se estão completas com todas as especialidades. E 

sobre a denuncia do Conselheiro Fernando apresentada em fevereiro, o presidente 

lembrou a todos que teve uma reunião com o Sr. Fernando Souza, coordenador da 

UPA, para averiguar a situação e apresentou na reunião do mês de março, conforme 

ata aprovada. A Proposta da solicitação das informações do plantão foi aprovado. O 
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Presidente informou que solicitou à secretaria executiva o envio de email a Prefeitura 

de Porto Feliz solicitando o contato do Conselho Municipal de Saúde daquele 

município, porém, não houve resposta. O Presidente encerra a reunião e solicita a 

mim Iris Margarete Charlier Cardia que, lavre a presente ata que vai lida e assinada 

por todos em livro de presença que faz parte integrante da ata.  

           

 

                                                                                       Tatuí, 20 de abril de 2021 

 
 
 

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

 
 
 

Iris Margarete Charlier Cardia 
Secretária do CMST 

 
 

                                                           
 


