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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, 1 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA OITO DO MÊS DE 2 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, PELA PLATAFORMA 3 

DIGITAL GOOGLE MEET COM INÍCIO ÀS 19:00H. 08/12/2021. A Secretária 4 

Executiva do Conselho Municipal de Saúde Michele Cristina Bravim, fez 5 

conferência do quorum. A Presidente do Conselho Municipal de Saúde Roseli 6 

Chem, iniciou a reunião dando as boas vindas a todos os conselheiros. 7 

Compareceram os seguintes conselheiros: Participaram os seguintes 8 

conselheiros: Representantes do Governo: Secretaria de Saúde: Suplente Camila 9 

Bianca Carvalho da Mata; Secretaria do Meio Ambiente: Suplente Aricleia Barbosa 10 

Aguiar; Secretaria de Assistência Social: Titular Gislaine Ferreira Nascimento; 11 

Representantes dos Trabalhadores de Saúde; Representantes do SISMUP: Titular 12 

Gisele Aparecida Barbosa Caetano; SISMUP: Kelly Cristina Barbosa Caetano; 13 

Representantes do Conselho Regional de Nutrição: Titular Priscila de lima Casadei;  14 

Representantes do Conselho Regional de Psicologia: Suplente Jessica Conte; 15 

Representantes dos Usuários: Associação de Bairros: Titular Roseli Chem; 16 

Representantes da ACIP:Titular Maria Regina Seibel Pontim ; Representantes do 17 

Conselho Comunitário Água Boa – CODECAB: Titular Marcio Soto Ruiz; 18 

Representantes da Igreja Católica Jesus Bom Pastor: Titular: Marcos Rodrigues de 19 

Carvalho;Representantes da Pastoral da Criança: Titular Veridiana Oliveira de 20 

Souza, Representantes da Pastoral da Saúde: Titular Adélia Jacinto Pereira; 21 

Suplente Thiago Laudiney Pertile; Representantes da Igreja Assembléia de Deus – 22 

IEADPO: Titular Rosilene Bispo de Alencar Queiroz; Representantes do Rotary Club; 23 

Titular Aparecido Rubio de Araujo. Convidados: Presidente da Fundação de Saúde 24 

Francieli Silva Oliveira. Em seguida foi solicitado a Secretária Executiva 25 

Michele, a leitura da pauta do dia. 1- Leitura, apreciação e votação da Pauta. 26 

2- Administração Hospital São José - HSJ; 3- Outros.Colocada a Pauta em 27 

votação foi aprovada por unanimidade. A Presidente solicita a secretária 28 

executiva à leitura de Ofícios recebidos desde a plenária na data de 29 

02/12/2021 ate hoje. Michele realiza leitura do Ofício nº417/2021 – FMS em 30 

resposta ao Oficio nº137/2021 – CMS que solicita informações acerca do 31 

sistema de informatização, esclarece que em 19 de maio de 2021 fora 32 
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assinado á proposta com a empresa INGA DIGITAL, para prestação de 33 

serviços de sistemas de informatização da Gestão da Saúde, informa que a 34 

empresa vem prestando suporte e treinamentos de forma presencial, remota 35 

e grupos com todos os departamentos, cita os que estão totalmente 36 

informatizados e que estes estão integrados podendo acessar todo o histórico 37 

do paciente pelo prontuário eletrônico do cidadão, sendo a visualização 38 

liberado para os profissionais de nível superior. Ofício nº 338/2021 – FMS, 39 

resposta Ofício nº133/2021 CMS, informa que as consultas de cardiologistas 40 

estão sendo compradas via CISAMUSEP, ate a data de hoje foi comprado 41 

330 vagas, porem há uma grande demanda, e as vagas ainda não foram 42 

suficientes para redução completa da fila, os pacientes com prioridade alta e 43 

risco cirúrgico já foram todos agendados. Ofício nº 92/2021 – PJ em resposta 44 

Ofício nº122/2021 CMS que solicita a possibilidade de um setor jurídico na 45 

Fundação de Saúde, informa que os servidores permanecem de forma 46 

centralizada no Paço Municipal atendendo interruptamente e integralmente as 47 

demandas técnicas da administração não havendo a necessidade no prédio 48 

da Fundação, uma vez que há maior eficiência nos trabalhos e desempenho 49 

das funções quando concentrados em único espaço, no caso o PAÇO 50 

Municipal. A presidente comenta a importância da resposta dos Ofícios e que 51 

a rede do sistema esta interligada. Comenta também sobre o retorno do ofício 52 

do cardiologista que reforça a nossa tese de se contratar um profissional no 53 

município. A conselheira Rosilene comenta que pacientes foram 54 

encaminhados para o Memorial e chegando, foram avisados que não seriam 55 

atendidos, relata que depois de tanto tempo em espera e chegam na hora 56 

ainda não são atendidos, a presidente reforça da necessidade da contratação 57 

de um cardiologista no município. Próximo ponto solicitado pela Presidente da 58 

Fundação de Saúde Francieli sobre a administração do Hospital são José, 59 

agradece a participação de todos e informa que desde sexta feira a Diretora 60 

do Hospital Cristiane pediu exoneração, então não temos um Diretor 61 

nomeado ela disse que esta corrido e esta a frente do Hospital por esse 62 

período, informa que todos os dias passa na Fundação para trabalhos 63 
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internos e depois vai para hospital, relata que esta realizando um trabalho 64 

braçal de reconhecimento do território, reconquista dos servidores e do 65 

espaço do Hospital São José, comenta que já começou algumas mudanças 66 

internamente e ouvindo as sugestões de uma nova diretoria, comenta que 67 

irão tomar essa decisão com cautela, esta analisando o quadro de pessoal e 68 

ouvindo os servidores de dentro do Hospital, espera que na próxima semana 69 

já se tem um nome de uma pessoa proativa a nos ajudar a reconstruir o 70 

Hospital. Comenta que esta passando para ciência e parceria com o CMS. A 71 

presidente Rose comenta que na saúde precisamos pecar por excesso e 72 

acredita que Deus sabe de todas as coisas e que ali precisa muito de uma 73 

mudança com urgência. Francieli agradece a presença e despedisse da 74 

reunião, pois tem outro compromisso. A presidente comenta que devem 75 

esperar com esperança de mudança para melhorar, relata que esteve no 76 

Hospital no Sábado passando muito mal com dor estomago, comenta que não 77 

conseguia nem falar, muita fraqueza e que hoje após fazer um ultrassom foi 78 

constatada pedras na vesícula, relata que chegou la e pode perceber que 79 

muitos servidores não tem o mínimo de empatia com o paciente no momento 80 

de dor, relata que realizou um registro na ouvidoria e no CMS para oficializar 81 

pois é desumano, pois a vida se sobrepõe a qualquer protocolo,  comenta que 82 

nos como conselheiros devemos denunciar para oficializar para providencias. 83 

A conselheira Rosilene questiona se temos um controle das denuncias 84 

referentes ao Hospital e a saúde do município. A secretária executiva Michele 85 

comenta que na prestação de contas se apresenta os números no total, sem 86 

se detalhar os setores, a conselheira comenta que é injusto, pois devemos 87 

acompanhar por setores. A presidente Rose sugere encaminhar um ofício 88 

solicitando informações detalhadas das denuncias por setores. A conselheira 89 

Rosilene sugere também acrescentar quais que foram respondidas com a 90 

resolutividade para saber se obtiveram a resolução dos fatos. A presidente 91 

comenta que muitos oficializam a denuncia mais não tem um retorno da 92 

ouvidoria. O conselheiro Marcio comenta que os números das denuncias na 93 

Audiência pública são por volta de dez a quinze é muito pouca em relação às  94 
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