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O Conselho Municipal de Saúde de Apiaí emite
DESFAVORAVEL

PARECER

ao 3o euadrimestre 2016, em análise aos demonstrativos
financeiros da
Saúde apresentados referente aos meses de Setembro
Outubro, Novembro e Dezembro de

20t6, devido
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Apiaí, 22 de Fevereiro de 2016.

Silvana Sal es Dias Ba
Presidenre do Conselho Municipal
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIAI
Rua Manoel Pacheco

Secretaria Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde

ATA

Aos 22 dias do mês de Fevereiro de 2017 às 14 horas da tarde deu
se inicio a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Saúde de Apiaí, na Secretaria Municipal com a presença dos
nobres Conselheiros Municipais de Saúde. Cuja pauta do dia é a

seguinte: L" - Apresentação da Audiência Pública do 3"
Quadrimestre de 2016. A Presidente do Conselho Municipal de
Saúde Silvana inicia a Reunião cumprimentando os Conselheiros
presentes e solicitando a apresentação dos slides da Audiência
Pública, conforme foi seguindo a apresentação os Conselheiros
discordaram de vários dados apresentados, como número de total
de consultas de Psicólogo e Psiquiatra, número total de
atendimentos de Assistente Social, número total de Coletas para

exames realizadas, além das Contas as quais já foi emitido parecer
desfavorável. Não havendo mais nada a se tratar encerro a presente
ata sendo lavrada por mim Jussara Camargo da Silva e assinada
pelos demais conselheiros.
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ASSUNTO: parecer Referente à Audiência pública
do Zo euadrimesrre/20I6

o conselho Municipal de saride de Apiaí emire
PARECER FAVORAVEL a
Audiência Pública, referente as 20
Quadrimestr.
ä.-ior6
em
an¿rù* ìos demonstrarivos
fìnanceiros da saúde e a apresentaçao
aos trabatiros r.u-tirr¿os no quadrimestre.
Apiaí 27 de Setembro de 2016.

Wand lVlarcio Rt bas da Silva
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Apiaí
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CONSELHO IVÍUNICIPAL DE SAUDE ÐE
APIAI
Rua-Manoel pacheco dc Carvalho,

ecretaria Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde

ATA
Aos 27 dias do mês de Setembro de 2016 às 14 horas
deu se início a Reuni*
Extraordinária do Conselho Munici pal de S aúde
de Apiaí, na
Muni cipal de Saúde com a presença dos nobres Conselheiros
Municipais. Com
segutntes rten s do dia: lo Avaliação dos S lides
da Audiência pública do
de
2016,2o
Quadrimestre
- Apresentação da Prestação de Contas de Agosto/201
o
3
Oficio 0 t/20t6 ESF Pinheiros, 4o plano da Dengue.
O Presidente
Conselho Municipal de Sa úde Wand Ribas iniciou
a fala cumprimentando
Conselheiros Presentes e pedindo aos conselheiros
que cada um realizasse

leitura da Ata anterior, depois de lida a Ata foi
aprovada e assinada
Conselhei ros presentes. A Enfermeira Isabela Coscia
da início a apresentaçã
slides para a Audiência pública, salientando
que a Gestão Atual está
seus trabalhos deixando a Saúde com números
expressivos em relação
munlc ípios da Região e começ a mostrando
os dados do CApS atentando pam
numero de consultas de Psicóloga e
Assistente Social que estão em Ii
eleitoral e frisando que o estado não responde
mais pelas internações p
e que estas passaram a ser de responsabilidade
do município, logo em s
foram lidos os dados de saúde bucal e
ouvidoria a qual as rec lamações
atendidas são relacionadas ao serviço
de transporte justificada pelo
número de vlagen s realizadas pelo setor
, foi informado a falta de Fonoa
no CEMAE e a dificuldade para contratação
de profissional pois o muni
distante dos grande s centros e os salários
bai xos errì relação a outros
do país, seguindo a apresentação dos dados
da Vigilânc ia Sanitária, Cenûo
Zoonoses, Farmácia, Laboratório
Centro de Especialidades,
Matemo Infanti I (em julho ficou sem atendim
ento pois foi realizado reparo$
forro do local), SAMU, Setor de Agendamento,
a conselheira Mara que *l
Responsável pelo Setor ressalta a dificuldade
de agendarnento para
clrur gica, Vigilância Epidemi ológi ca
a Enfermeira Isabela comenta

numero alto de notificações de DST sendo
em sua rnaior parte casos de Sífi
sugerido pela Conselheira Mara que seja
oftcializado o DRS para a possibl
de conseguir o Caminhão da Mamografia
e o Caminhão do BOS ,gmS
Adilson e Mauro Celi apresentam os dados
referente a pre stação de Contas
quadrimestre de 2016, onde os Conselheiros
questionam a diferença entre

Rua Manoer pacheco_de carvarho 135
- centro

cEp

- Apiar-

18.320_0oo _ Fones:
1rs¡ sész.

Estado de são paulo

nã1---

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o
arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: YZRR-3DOB-5J3B-2QVL

Prefeitura do Municí iodeA

Secretaria Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde
dos funcionários da Prefeitura e SOS, solicitando um relatório comparativo entre
cargos e salários dos funcionários de SOS e PMA. Mauro Celi informa que foi
solicitado para a CONFIATA acompanhar um funcionário da Prefeitura para
realizar a auditoria no Hospital, cabe também a algum conselheiro que estiver à
disposição acompanhar a auditoria quando esta for realizada. A Enfermeira

Isabela encerra a apresentação dos Slides de Audiência Pública do 2o
Quadrimestre de 2016 salientando a importância de todos os para o crescimento
da Saúde no município e parcbenizando-os pelos trabalhos realizados. A
Conselheira Ivonete ressalta a transparência dos trabalhos nos quatro anos desta
Gestão, Mauro Celi completa parabenizando o Conselho pelas Reuniões
participativas. Os Conselheiros Analisam a Prestação de Contas referente ao mês
de Agosto de 2016. O Presidente 'Wand da sequência a pauta falando sobre o
Oficio 0112016 recebido do ESF de Pinheiros solicitando a Presença do
Presidente do Conselho em Reunião na Unidade de Saúde no dia 2910912016 as
14h00, o Presidente estende o convite aos demais Conselheiros e da à palavra a
Enfermeira Ana Maria que apresenta o Plano da Dengue salientando a diminuição
significativa de casos de Dengue em 2016 em relação aos casos notificados em
2015, depois de serem implantados o Controle de Endemias e Sala de Situação no
rnunicípio, o Plano foi aprovado pelo Conselho, faltando ser apresentado uma
Planilha de Valores dos Recursos Financeiros para análise dos conselheiros e
posteriormente emissão do Parecer Favorável ao Plano da Dengue 2015-2016. O
Presidente Wand Marcio da por encerrada a Reunião convidando a todos para a
próxima que acontecerá no dia 19 de Outubro de 2016. Não havendo mais nada a
se tratar encerro a presente ata sendo lavrada por mim Jussara Camargo da Silva e
assinada pelos demais conselheiros.
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PARECEß pO CONSELÍTO MUNTCTPAL I)E SAUpE N" 03/2016

ASSUNTO: Parecer Referente ao lo Quadrimestre/2016

O Conselho Municipal de Saúde de Apiaí emite PARECER FAVORAVEL ao
Quadrimestre 2016, em análise aos demonstrativos financeiros da Saúde e a apresentação
dos trabalhos realizados no quadrimestre.
1o

Apiaí 08

de

junho de 2016

Silvana Sales Dias
Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de
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Prefeitura do MunicíPio de

Aos 08 dias do mês de junho de 2016 às 14 horas deu se
início a reunião ordinária do Conselho Municipal de
Saúde de Apiai, na Secretaria Municipal de Saúde com a
presença dos nobres Conselheiros Municipais. Com os
seguintes itens do dia:1" - Leitura da Ata do dia 11 de
maio de 2016, 2" - Apresentação dos slides do 1o
quadrimestre de 2016, 3o - Apresentação do balancete
financeiro. Silvana Sales Dias Batista Santos, presidente
do Conselho Municipal de Saúde inicia sua fala saudando
a todos os Conselheiros presentes, passa a fala para
Aldinei Pereira de Morais onde saúda a todos e inicia a
leitura da ATA do dia I I de maio de 2016, sendo
aprovada por todos. Em seguida são apresentados os
slides das ações e procedimentos realizados pela Saúde
para que os Conselheiros possam avaliar e emitir seu
parecer. Aldinei apresenta todas as temáticas que serão
levadas para a Audiência Pública onde alguns effos na
soma total foram apontados pelos Conselheiros, sendo
corrigidos, logo em seguida, Conselheiro Vergilio
parabeniza a saúde pelos trabalhos executados e
apresentados. O Vice-Presidente do Conselho passa a
apresentar o balancete financeiro que será apresentado em

audiência pública, discutido e debatido todös os
Conselheiros presentes aprovam emitindo o parecer

favorável e autorizando que fosse enviado à apresentação
popular. Não. havendo mais nada a tratar encerro a
Rua Dr. Manoel Pach.eco de Carvalho, 135 - Centro - Apiaí - Estado de Säo Paulo.
CEP 18.320-000 - Fones: (15) 3552.1237 - 3552.8814

Secreta ri a Municipal de Saúde

'presente ata, lembrando
que a próxima reunião ordinária
será no dia 13 de julho de 2016 as 14 horas
na Secretaria
de Saúde, dessa forma esta ATA é lavrada por mim
Aldinei Pereira de Morais
assinada pelos demais
conse
lros.
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