ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE
PIRACICABA, REALIZADA EM VINTE E DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE
Foi realizada reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde dia vinte e sete de
março de dois mil e doze no Salão de Reuniões do Ambulatório de Especialidades,
sito na travessa Newton de Mello s/n. Titulares presentes José Eduardo da
Fonseca, Inez Machado de Lima, Itamiro Marques, Otoniel Roberto Cavion, Maria
Ferrari Rosatti, Adriana Vieira, Dr. Moises Francisco B. Taglieta, Vera Ap. Tomazini
Callovi, Telma Felipe Santiago, suplentes presentes Ivone Parro Lima, Sonia Maria
Bueno CarreroJose Adão Marciano, Thalita Matheus Neder. Justificaram as
ausências, Dr. Jorge Yutaka Inoue, Osvaldo Ap. San Juan. Bento Francisco
Teixeira, Ângela Ap. C. F. Buzzo ,Irineo Nascimento, Célia A. Augusto, Fernanda
Helena Tonin. Iniciado a reunião com a leitura da ata anterior e colocada em
discussão o presidente solicitou a correção da palavra pelo uso para o uso o Dr.
Moises solicitou a correção da linha quarenta para Resolução 333. E acrescentar a
solicitação de justificativa de ausência da sra. Telma Felipe Santiago a reunião
anterior. Informes do presidente dia trinta e um de março haverá um evento da
Região Leste “Ação pela Saúde União e Cidadania” que participará as Unidades
de Saúde daquela região e do município, as Comissões Locais de Saúde a
Pastoral da Criança, a UNIMEP um espaço para o Conselho Municipal da Saúde
fazer divulgação o evento será realizado no Salão da Paróquia Santa Clara
iniciando às nove horas e o termino previsto para as treze horas. O presidente
solicita a doação de livros usados que serão distribuídos aos presentes que
interessar a campanha será realizada em todos os eventos e sua denominação é
“Acesso ao Conhecimento através da Leitura”. Participamos de uma reunião ao
PSF Mario Dedini II que foi muito proveitosa e estaremos trabalhando durante o
ano com as CLS das unidades. Já estão agendadas as seguintes reuniões dia três
de abril no PSF do Itapuã I dia dez de abril as dezenove horas no PSF do IAA II,
dia quatorze de abril no PSF do Sol Nascente as treze horas. Os conselheiros irão
receber através de e-mail o texto do Regimento Interno do Conselho Municipal da
Saúde o qual deverá ser lido, pois estaremos aceitando sugestões para
modificações e alterações desse Regimento até o dia trinta e um de maio. O Sr.
Benedito da CLS do bairro Caxambu solicita uma reunião na Unidade de Saúde
para incentivar a formação de uma nova CLS naquele bairro. A sra Zenaide
membro da CLS do bairro Vila Rezende reclama afalta dos membros da Comissão

a reunião mensal do CMS e convida o CMS para a realização de uma reunião
itinerante no Centro comunitário do bairro de Vila Rezende onde tem espaço e a
população é bastante numerosa. Informes dos conselheiros Inez informou que as
reclamações feitas ao CMS referentes à realização de exames laboratoriais já
foram executados, Thalita Neder que está trabalhando no SEMA informou aos
presentes que durante a Semana Santa haverá comercio de peixes nos varejões
da cidade com um preço abaixo do mercado. DR. Moises informou sobre o evento
que acontecerá na Praça José Bonifacio nos dias sete e quatorze de abril em
comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Estiveram presentes a reunião os
membros do Comitê de Mortalidade a sra. Ivone Parro de Lima, Dr. Rogério Tuon
e a enfermeira Adriana Abreu. Foi lido e discutido o Relatório do Comitê de
Vigilância à Morte Materna e Infantil do Município de Piracicaba referente ao ano
de dois mil e dez A sra Ivone informou que o Comitê é um organismo composto
por representantes de varias Unidade municipal estadual e particulares do
município com reuniões mensais onde são analisados as fichas de investigação de
óbitos enviadas pela Vigilância Epidemiologia órgão credenciado para a
investigação, o Dr. Rogério acrescentou que o Comitê valida a investigação feita
pela V.E. Colocado em discussão o CMS decide pela efetivação do Protocolo de
Alto Risco. Sem mais nada a tratar encerrou-se a reunião e eu Inez Machado
redigi a presente ata será lida e submetida à aprovação.

