
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Minas Gerais 279 – Parque Industrial 

CONCHAL - SP 

ATA-215º Reunião do Conselho Municipal de Saúde. Pauta: Apreciação dos relatórios de 
receita e despesas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 2016; 
Relatório SIOPS do 5º e 6º Bimestre de 2016; Revisão do Plano Municipal de Arboviroses 
Urbanas. Audiência Pública, ocasião em que serão demonstrados e avaliados os recursos que 

foram aplicados na área da saúde durante o 3º quadrimestre de 2016. 

Aos 14° dia do mês de Fevereiro, nas instalações da Câmara Municipal de Conchal aconteceu 
a primeira reunião do Conselho de Saúde desse município referente a 2017, esteve presente 

o Presidente do Conselho José Maria de Lima, 2º Secretário Dorival dos Santos Bento, 
representando sociedade civil: Sergio Roberto Bordgnon, João de Oliveira, representando 

servidores da saúde: Claudia Rosa Santos Rheder, Rita de Cassia Mariotto, Daiana Brigido 
Pereira,representando o gestor e entidade filantrópicas Irmã Sueleni dos Santos e Michely 
Oliveira Tagliaferro, o Diretor de Saúde Adalberto João Fadel. A população também se fez 

presente (anexo lista de presença). Quanto à apreciação do relatório de receita e despesas do 
Fundo Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2016, foi acordado entre os 

conselheiros não serem assinados por motivos a seguir: 1-Tempo de envio para ser apreciado 
inferior a 24h, ferindo o que o conselho definiu como padrão/sugestão (ATA 198º de 11 de 
agosto de 2015) que toda documentação a ser assinada seja entregue com o prazo mínimo 

de uma semana. 2-Repasse ao Hospital do item I.A.C. sendo questionáveis valores e tempo 
de transferência. 3-Verba federal do Programa INTEGRA SUS teve tempo de transferência 

questionável. 4-Valores repassado para o programa Academia da Saúde não teve 
transparência do uso do recurso. 5-Valores repassado para o CAPS não teve transparência do 
uso do recurso. O Relatório SIOPS do 5º e 6º bimestres foi apreciado pelos conselheiros. 

Quanto à revisão do Plano Municipal de Arboviroses Urbanas foi sugerido algumas alterações 
para melhor apresentar a intenção do município em combater esse problema. Possivelmente, 

será marcada uma reunião extraordinária para apreciar e aprovar o plano em futuro breve. 
Foi sugerido para o Diretor de Saúde que o responsável pelos setores possam ter autonomia 
para melhor aplicar as verbas destinadas ao perfil de suas funções. Também em comum 

acordo foi decidido mudar para o período noturno a reunião do Conselho de Saúde quando 
coincidir com a Audiência Pública, também para melhorar o tempo de envio de documentos 

pelo departamento financeiro para serem apreciados. As reuniões passam acontecer nas 
últimas quartas-feiras de casa mês, sendo a próxima reunião já marcada para 29º dia do mês 
de março. Finalizando foi apresentada a importância da realização de exames preventivos 

para todos os servidores de segurança publica, levando em consideração que já consta em 
levantamento o alto índice de obesidades mórbidas e doenças laborais e psicossomáticas. 

Nada mais a ser discutido, o presidente franqueou a palavra e como ninguém quis fazer uso 
dela, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu, Dorival dos Santos Bento, 

2º secretários em exercício, lavrei a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada por mim 
e por todos os presentes, em lista, que passa a fazer parte integrante desta Ata. Conchal/SP, 
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