1
2 ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE
3 PIRACICABA, REALIZADA EM VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL
4

E DOZE

5Foi realizada reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde dia vinte e oito
6de fevereiro de dois mil e doze no Salão de Reuniões do Ambulatório de
7Especialidades, sito na travessa Newton de Mello s/n. Titulares presentes José
8Eduardo da Fonseca, Inez Machado de Lima, Itamiro Marques, Sandra Renata
9C. Duracenko, Otoniel Roberto Cavion, Ângela Ap. Claudino F. Buzzo, Odair
10Benedito Alves, Irineo Nascimento, Maria Ferrari Rosatti,Sonia Maria Bueno
11Carrero,Célia Antonio Augusto, justificaram as ausências Adriana Vieira, Dr.
12Jorge Yutaka Inoue e Telma Felipe Santiago. Iniciado a reunião com a leitura
13da ata anterior e colocada em discussão a Sra. Célia solicitou a correção da
14linha quarenta e três para a palavra acolhimento, colocado em votação foi
15aprovada pelos presentes. Informes do presidente agradeceu a presença de
16todos e justificou o uso da sala de reuniões do Ambulatório de Especialidades,
17pois o plenário da Câmara Municipal está sendo reformado e será liberado
18somente no mês de junho. Informou que esteve representando o Conselho
19Municipal na visita a unidade do Centro de Fisioterapia que está em fase final
20da obra, o espaço físico é muito bom, cabe aos conselheiros acompanhar o
21andamento dos serviços prestados. Fomos convidados a participar de uma
22reunião da C.L.S. do bairro Costa Rica para discussão de questões
23relacionadas à saúde, e temos uma representante do C.M.S. que deverá trazer
24um relatório dessa reunião para apresentá-lo na reunião da Executiva.
25Informou que os convites de reunião da C.L.S. deverão ser feitos com
26antecedência para ter tempo hábil de agendamento. Os dirigentes da ONG
27Casa Dia solicitou o envio da relação da documentação necessária para o
28registro da mesma como de Utilidade Publica. O CMS foi procurado pelos
29representantes da Igreja do bairro CECAP para a colaboração em um evento
30Saúde e Cidadania que será realizado dia trinta e um de março próximo com a
31comunidade e o PSF, convidar os participantes das CLS da região Leste para
32participarem nesse evento. O presidente informou que recebeu reclamações de
33pacientes com solicitações de exames laboratoriais para diagnósticos e não
34estão conseguindo agendamento o CMS irá solicitar esclarecimento junto a
35SMS, solicitou também a colaboração dos conselheiros para que seja feito
36plantões na sede do Conselho, pois estamos com duas funcionarias que estão
37em treinamento. Informe dos Conselheiros a Sra. Maria Ferrari entregou um
38abaixo assinado dos usuários da UBS do Jardim Planalto com reclamações e
39solicitações que será enviado a SMS para esclarecimentos. O Sr Itamiro

40solicitou mais uma vez que os conselheiros tomem conhecimento da resolução
41333 para que assumam a responsabilidade. A titular da CLS do bairro Jaraguá
42II Sra. Cefora Alves Trevisan solicita informação do CMS sobre as mudanças
43realizadas no PSF do bairro Jaraguá ll o Sr. Presidente irá entrar em contato
44com a SMS para os devidos esclarecimentos. O Sr Francisco Feitosa da Silva
45representante do PSF do jardim São José solicita um agendamento de reunião
46com os responsáveis da unidade. O Sr. José Ferreira Matos referiu que as CLS
47estão esquecidas sem reuniões sistemáticas.Colocado a apresentação em
48audiência publica das Contas do Quarto Trimestre do Município de Piracicaba
49pelo Sr. Claudio José Severino que deixou claro que as contas não estão
50sendo aprovadas no escuro pois o Relatório da Prestação de Contas é enviado
51ao C.M.S. para apreciação do Comissão de Orçamento e dos conselheiros
52que todas as notas fiscais estão a disposição de todos os conselheiros na
53SMS. As questões questionadas foram esclarecidas pelo Sr. Claudio colocado
54em regime de votação houve dez votos a favor e uma abstenção. Sem mais
55nada a tratar encerrou-se a reunião eu Inez Machado redigi esta ata que será
56lida e submetida a aprovação.

