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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2017 

 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete (28/06/2017) realizou-

se, às quinze horas, nas dependências da Câmara Municipal de Conchal, localizadas 
na Rua Altino Arantes, 292, Centro, Reunião Ordinária da plenária do Conselho 

Municipal de Saúde de Conchal, com a presença dos seguintes conselheiros: Michelle 
Oliveira Tagliaferro, Flávia Iolanda Dante, Jandira Mariela Massucato de Godoy, José 
Maria de Lima, Emília Rita Fadel Locatelli, Jussara Aparecida Graci de Araujo, Dorival 

dos Santos Bento, Roberta Fávero, Flávia Zanchetta Maria, Jussara Guarnieri, Rita 
Mariotte, Sueleni Santos e Sérgio Roberto Bordignon, cujos nomes constam na lista de 

presença, com o objetivo de apreciar o Plano Operativo de Assistência Pactuada entre 
a Associação Filhas de São Camilo e o Departamento de Saúde do Município de 
Conchal. Este Plano Operativo pretende estabelecer a realização de ações entre entes 

públicos durante o período de 6 (seis) meses, propiciando o fortalecimento da 
assistência hospitalar filantrópica no Sistema Único de Saúde – SUS – com prestação 

de contas mensal de quantas cirurgias foram realizadas. Os objetivos do Plano é 
apoiar e utilizar o único Hospital filantrópico do município, responsável por serviços de 
saúde hospitalares do município; aperfeiçoar a organização e o acesso da população 

aos recursos hospitalares de saúde, por meio da regulação municipal; aperfeiçoar a 
qualidade da assistência prestada pelo Hospital filantrópico, mediante o 

estabelecimento de contrato, com definição de pré-requisitos e metas de qualidade 
conforme critérios definidos pelo Departamento de Saúde; estabelecer referência e 
contra referência a regulação do município e ao centro de especialidade (CEMEC) e 

reduzir a fila de espera em cirurgias eletivas em ortopedia de média complexidade. 
Segundo informações da diretora de saúde, Roberta Fávero, existem 24 pessoas 

aguardando algum tipo procedimento cirúrgico no CEMEC, 9 pessoas no Hospital e 14 
para serem reavaliadas. A diretora administrativa do Hospital, irmã Sueleni Santos, 
informou que em breve o Hospital estará realizando um mutirão de cirurgias de 

Catarata, pelo FAEC – Fundo de Ações de Ações Estratégicas e Compensação – e que 
estão na fila 15 (quinze) pessoas. A irmã Sueleni informou também que a Prefeitura 

está licitando para o Hospital o equipamento denominado “Arco Cirúrgico” destinado 
ao Centro Cirúrgico, para procedimentos de ortopedia. Segundo a irmã Sueleni, parte 
do pagamento deste equipamento tem origem em uma emenda parlamentar. Após 

analisar, discutir e dirimir todas as dúvidas o Plano Operativo foi aprovado por 
unanimidade.  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, 
marcando a próxima reunião para o dia 26 de julho de 2017, última quarta-feira do 
mês, e eu, José Maria de Lima, na ausência do 1º e 2º secretários, 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 da mesma. Conchal/SP, 28 de junho de 2017.x-x-
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Conchal/SP, 28 de junho de 2017. 

 

 
                                                                                        José Maria de Lima  

                                                                                               Presidente  



 


