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Ata da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tatuí  

 

Ás dezoito horas e trinta minutos do dia vinte do mês de junho 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, Ulisses 

Geronymo, Rita Corradi de Azevedo, Soraya Ap. Manna F. dos Santos, Juliana Hoffmann 

de Camargo, Alexandra Maria Pontes, Marcelo Francisco Fogaça, José Eduardo Cantieri 

Costa, Claudio Antonio Machado Campos, Cintia Vieira Storniolo Di Felice, Maria Laura 

Lavorato Matias, Priscila Batista de Oliveira, Rosana Aparecida de Oliveira. A conselheira 

Maria do Carmo de Campos justificou a ausência e as conselheiras, Ana Paula da Cunha 

Miranda e Elizabeth Cristina Camargo, não conseguiram acessar à sala virtual da 

plataforma zoom. Sob a presidência do conselheiro Antonio Celso Junior, a reunião foi 

iniciada com o relato do presidente sobre a sua participação na reunião mensal da sala 

de Situação da Dengue. O presidente relatou que a situação está sob o controle do 

Departamento de Combate a Dengue, graças ao incansável trabalho da equipe sob a 

coordenação de Juliana Ap. de Camargo da Costa, que depois de um ano difícil de dois 

mil e vinte e um, os casos de dengue em Tatuí diminuíram consideravelmente, registrando 

alguns casos isolados que logo foram realizadas intervenções, com monitoramento nos 

locais, visitas e remoções de materiais inservíveis e aplicação de produtos químicos e/ou 

biológicos pelos agentes. O presidente propôs ao conselho agraciar a equipe toda, na 

pessoa de sua coordenadora, pelo profissionalismo no desempenho do trabalho. A 

proposta foi aprovada por todos os conselheiros. Prosseguindo a reunião com a leitura 

dos ofícios enviados e ofícios recebidos no expediente. Ofícios enviados: Ofício 

n°.047/2022; DRS. Ofício nº.0048/2022, Secretaria Saúde - resposta ofício 1405/22GS; 

Ofício n°. 049/2022, Secretaria de Saúde, - resposta ofício 1405/22GS. Ofício n°. 

050/2022, pesquisa online UPA - resposta ofício 1452/22GS; Ofício n°. 051/2022: guia 

encaminhamento médico da UPA - resposta ofício 1348/22GS; Ofício n°.0052/2022: 

ampliação de dias entrega de medicamentos; Ofício n°.0053/2022: grupo multidisciplinar 

Sta Casa; Ofício n°.0054/2022: prestação de contas UPA; Ofício n°. 055/2022: 
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documentos contábeis - resposta ofício 1349/22GS; Ofício n°.0056/2022: campanha 

prevenção acidentes moto; Ofício n°.0057-A/2022: Remédio em Casa - resposta ofício 

1441/22GS; Ofício n°. 057-B/2022: análise material Ribeirão do Manduca; Ofício n°. 

060/2022: Sabesp - resposta ofício 101/22-RMDT; Ofício n°. 061/2022: Sabesp - - 

resposta ofício 101/22-RMD; Ofício n°.0062/2022: Sabesp - resposta ofício 101/22-RMDT; 

Ofício n°.063/2022: treinamento de Libras - resposta ofício 1352/22GS; Ofício 

n°.065/2022: Exames e procedimentos CROS - resposta ofício 1405/22GS; Ofício n°.066-

A/2022: Pessoas vulneráveis da Rua Sete de Abril (SADS) c- resposta ofício 1405/22GS; 

Ofício n°.066-B/2022: Indicação para Reuniões Combate a Dengue - resposta ofício 

1244/22GS; Ofício n°.0067/2022: Pessoas vulneráveis da Rua Sete de Abril (Secretaria 

do Direitos Humanos Família e Cidadania) - resposta ofício 0321/22; Ofício n°.0068/2022: 

Pessoas vulneráveis da Rua Sete de Abril (Secret. Saúde); Ofício n°.067-B/2022: Portal 

de transparência; Ofício nº. 0068/2022: Resposta à Câmara Municipal referente ao 

Requerimento nº. 1258; Ofício nº. 069/2022: Resposta à Câmara Municipal referente ao 

Requerimento nº. 1211; Ofício nº. 070/2022: Oficio à Secretaria de Saúde referente a UPA; 

Carta de Indicação para comitê de ética da FAESB. Ofícios recebidos: Ofício nº. 

1348/2022GS – resposta ao ofício nº051/22; Ofício nº. 1352/2022GS- resposta ao ofício 

nº063/22; Ofício nº. 1349/2022GS- resposta ao ofício nº055/22; Ofício nº. 

0321/2022SMADS- resposta ao ofício nº067/22; Ofício nº. 1441/2022GS - resposta ofício 

057/22; Ofício nº. 1405/2022GS- resposta ofícios 048 ,049, 065, 066/22; Ofício nº. 

1452/2022GS- resposta of.050/22; Ofícios: reuniões da sala de situação no combate a 

dengue; Ofício nº. 101/2022 Sabesp - resposta aos ofícios 060 e 062/22; Ofício nº. 

103/Decom/PMT/202 encaminhando o Balancete de Maio de 2022; Ofício 1244/2022- 

resposta ao ofício 041/2022; Ofício 368/AJT/2CM- ref. Requerimentos 

1211/1349/1258/22. Parecer CTC - Conselho nº. 02/22- Relatório da Ouvidoria Maio/22. 

O conselho irá notificar a Ouvidora Municipal, a pedido do conselheiro Cláudio, para que 

envie relatório detalhanando as reclamações. Encerrado o Expediente deu início a Ordem 

do dia: O presidente lembrou que a Ata da reunião anterior já foi aprovada pelos 

conselheiros através do grupo de Whatzapp. Em seguida explicou que a Faculdade Santa 

Bárbara de Tatuí enviou uma solicitação para que o Conselho indicasse um representante 
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para compor o seu comitê de ética. O presidente sugeriu o nome da conselheira Juliana 

Hoffmann de Camargo. A Conselheira aceitou, sendo aprovada por unanimidade. Antes 

de iniciar a leitura das proposições, a Vice-Presidente, Juliana Hoffmann, assume a 

presidência da reunião, para que o presidente possa apresentar suas propostas e 

defender a aprovação, conforme determina o regimento interno do Conselho. Proposição 

nº 045/2022: Proposta de Criação de Conselho Macrorregional de Saúde. Proponente: 

Antonio Celso Fiuza Junior. Após explicações e discussões a proposta foi aprovada por 

unanimidade. Proposição nº 046/2022 – Moção de Aplausos para a servidora pública 

Olga Daniela Klamek. Proponente: Antonio Celso Fiuza Junior. Após explicações e 

discussões a proposta foi aprovada por unanimidade. Proposição nº 047/2022 – 

solicitação de envio de relatório constando a quantidade de atendimentos realizados e o 

número de óbito ocorrido na UPA, nos meses de maio e junho de 2021 e 2022. 

Proponente: Rita Corradi de Azevedo. Após explicações e discussões a proposta foi 

aprovada por unanimidade. Concluída as matérias da ordem do dia o presidente deixa a 

palavra livre para explicações pessoais. Com o fim de oradores e antes de encerrar a 

reunião, o presidente reforçou a necessidade da realização das visitas às Unidades 

Básicas de Saúde para fiscalizar o atendimento, lembrando que apenas alguns 

conselheiros realizaram a ação. O prazo iniciou em janeiro deste ano e finalizará no mês 

de julho próximo, conforme acordado na reunião. O presidente parabenizou a conselheira 

Rita que finalizou o curso do Tribunal de Contas e solicitou, novamente, que os 

conselheiros faça-o porque ajudará entender a importância do Conselho no município. 

Pediu para quem fizer o curso envie o arquivo digital do certificado para a secretária 

executiva faça o arquivamento no Conselho. Nada mais havendo para tratar, 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 
         Presidente do C.M.S.T                                                Secretária-Executiva 
           Gestão 2020/2022 
.   


