
Reuniram-se no dia treze
Conselho Municipal de S
Apresentação sobre o trabalho realizado na APAE (Instituição
pessoas com deficiência), Serviços executados
as Comunidades Terapêuticas afim de fiscalização, Reclamação do Atendimento do 
Hospital, Esclarecimento sobre a contratação dos médicos no município.
Presidente do Conselho Laodiceia iniciou a reunião dando as boas 
presentes, e falando qual 
pra Eliane (diretora da APAE)
apresentação, explanação
direção da escola em 2010, desde la vem realizando algumas  reformas, mudanças 
na estrutura física e que em 2019 conseguiu concluí
sua criação, enfatizou a dificuldade com as consultas de neurologia, que tem apenas 
um médico para atender toda a demanda da escola. Laodiceia Parabeniza o ótimo 
trabalho realizado pela Eliane na APAE, passa
Prefeitura Alison, que explicou o andamento das obra
orçados, fala que todos os orçamentos seguem a tabela do SINAP, conforme 
exigências do Tribunal de Contas, 
saúde Élsio de Assis no valor de 260.000, não foi gasto totalmente e que tem um 
saldo de aproximadamente 90.000, para a finali
Julio Carvalho conselheiro questiona os valores gastos e a qualidade do serviço 
realizados principalmente nas Unidade
ressalta que falta fiscalização  do setor de Obras para acompanhar as construções 
prediais, fala da importância de se fazer uma obra com qualidade bem feita, para 
não haver desperdício do dinheiro público,
fazer essas obras não esta cumprindo com o edital , sugere que seja realizada uma 
nova licitação para andamento das mesmas,
Daniele dos Santos, a qual responde com clareza que a
reorganizando as obras que já estão em andamento e que solicitará ao setor de 
obras e a vigilância sanitária as respectivas medidas para que a obra seja concluída 
de maneira eficaz. Julio ainda questiona os atendimentos Médicos na Unidade
Saúde de Campestre dos Paula, onde não supre a demanda, havendo este 
atendimento apenas uma vez da semana, sendo restritas 14 consultas, pede 
providencias a secretaria, Daniele responde que vai verificar o que consegue fazer 
para resolver esta situação
médico ter acesso ao prontuário eletrônico dos pacientes. Julio faz outra colocação 
em relação às votações do Conselho, que devem ser realizadas nominais, ou seja, 
conforme sua representatividade co
Conselheiros  concordam e acatam esta colocação. 
uma reclamação que veio ate ela, sobre o atendimento no Hospital Municipal de 
Mandirituba, onde um senhor relata 
mesmo foi  extremamente estúpido, Daniele Secretaria de Saúde responde que 
todas as reclamações devem ser realizadas através da Ouvidoria da Saúde, para  
rastreamento do ocorrido

 

treze de Fevereiro de dois mil e vinte em reunião 
Conselho Municipal de Saúde na APAE para deliberar sobre os seguintes assuntos
Apresentação sobre o trabalho realizado na APAE (Instituição
pessoas com deficiência), Serviços executados (Obras) na Saúde, Comissão para 
as Comunidades Terapêuticas afim de fiscalização, Reclamação do Atendimento do 

mento sobre a contratação dos médicos no município.
Presidente do Conselho Laodiceia iniciou a reunião dando as boas 

e falando qual seriam os assuntos/ pauta da reunião, passou a palavra 
Eliane (diretora da APAE), a qual cumprimentou a todos e fez

apresentação, explanação do trabalho realizado na Escola, relata que assumiu 
direção da escola em 2010, desde la vem realizando algumas  reformas, mudanças 
na estrutura física e que em 2019 conseguiu concluí-la,  a escola tem  42 anos de 
sua criação, enfatizou a dificuldade com as consultas de neurologia, que tem apenas 
um médico para atender toda a demanda da escola. Laodiceia Parabeniza o ótimo 
trabalho realizado pela Eliane na APAE, passa a palavra pro o Engenhe

, que explicou o andamento das obras da saúde que já estão 
fala que todos os orçamentos seguem a tabela do SINAP, conforme 

exigências do Tribunal de Contas, ressalta que o valor orçado para a Unidade de 
no valor de 260.000, não foi gasto totalmente e que tem um 

saldo de aproximadamente 90.000, para a finalização das obras de todas as UBS,
Julio Carvalho conselheiro questiona os valores gastos e a qualidade do serviço 
realizados principalmente nas Unidades da  Areia Branca e Campestre dos Paula, 
ressalta que falta fiscalização  do setor de Obras para acompanhar as construções 
prediais, fala da importância de se fazer uma obra com qualidade bem feita, para 
não haver desperdício do dinheiro público, e que a empresa que tem a licitação para 
fazer essas obras não esta cumprindo com o edital , sugere que seja realizada uma 
nova licitação para andamento das mesmas, pede a opinião da Secretaria de Saúde 

qual responde com clareza que a secreta
reorganizando as obras que já estão em andamento e que solicitará ao setor de 
obras e a vigilância sanitária as respectivas medidas para que a obra seja concluída 

Julio ainda questiona os atendimentos Médicos na Unidade
Saúde de Campestre dos Paula, onde não supre a demanda, havendo este 
atendimento apenas uma vez da semana, sendo restritas 14 consultas, pede 
providencias a secretaria, Daniele responde que vai verificar o que consegue fazer 

situação, e já se compromete em ver a questão da internet, para o 
médico ter acesso ao prontuário eletrônico dos pacientes. Julio faz outra colocação 
em relação às votações do Conselho, que devem ser realizadas nominais, ou seja, 
conforme sua representatividade como já eram realizadas, Laodiceia e os demais 
Conselheiros  concordam e acatam esta colocação. Marilia Segala Lourenço fala de 
uma reclamação que veio ate ela, sobre o atendimento no Hospital Municipal de 
Mandirituba, onde um senhor relata ter sido  mal atendido pelo  médico,
mesmo foi  extremamente estúpido, Daniele Secretaria de Saúde responde que 
todas as reclamações devem ser realizadas através da Ouvidoria da Saúde, para  
rastreamento do ocorrido, verificando qual médico, questões éticas, 

em reunião Ordinária o 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

Apresentação sobre o trabalho realizado na APAE (Instituição- Pais e amigos de 
(Obras) na Saúde, Comissão para 

as Comunidades Terapêuticas afim de fiscalização, Reclamação do Atendimento do 
mento sobre a contratação dos médicos no município. A 

Presidente do Conselho Laodiceia iniciou a reunião dando as boas vindas a todos os 
da reunião, passou a palavra 

e fez uma excelente 
, relata que assumiu a 

direção da escola em 2010, desde la vem realizando algumas  reformas, mudanças 
a escola tem  42 anos de 

sua criação, enfatizou a dificuldade com as consultas de neurologia, que tem apenas 
um médico para atender toda a demanda da escola. Laodiceia Parabeniza o ótimo 

a palavra pro o Engenheiro da 
s da saúde que já estão 

fala que todos os orçamentos seguem a tabela do SINAP, conforme 
essalta que o valor orçado para a Unidade de 

no valor de 260.000, não foi gasto totalmente e que tem um 
zação das obras de todas as UBS, 

Julio Carvalho conselheiro questiona os valores gastos e a qualidade do serviço 
s da  Areia Branca e Campestre dos Paula, 

ressalta que falta fiscalização  do setor de Obras para acompanhar as construções 
prediais, fala da importância de se fazer uma obra com qualidade bem feita, para 

empresa que tem a licitação para 
fazer essas obras não esta cumprindo com o edital , sugere que seja realizada uma 

da Secretaria de Saúde 
secretaria de saúde esta 

reorganizando as obras que já estão em andamento e que solicitará ao setor de 
obras e a vigilância sanitária as respectivas medidas para que a obra seja concluída 

Julio ainda questiona os atendimentos Médicos na Unidade de 
Saúde de Campestre dos Paula, onde não supre a demanda, havendo este 
atendimento apenas uma vez da semana, sendo restritas 14 consultas, pede 
providencias a secretaria, Daniele responde que vai verificar o que consegue fazer 

e já se compromete em ver a questão da internet, para o 
médico ter acesso ao prontuário eletrônico dos pacientes. Julio faz outra colocação 
em relação às votações do Conselho, que devem ser realizadas nominais, ou seja, 

mo já eram realizadas, Laodiceia e os demais 
Marilia Segala Lourenço fala de 

uma reclamação que veio ate ela, sobre o atendimento no Hospital Municipal de 
ndido pelo  médico, onde o 

mesmo foi  extremamente estúpido, Daniele Secretaria de Saúde responde que 
todas as reclamações devem ser realizadas através da Ouvidoria da Saúde, para  

, verificando qual médico, questões éticas, informações 



complementares, sendo assim podendo formalmente questionar a empresa 
contratante dos médicos, pois sem esse método, essa denúncia ser documentada 
impossibilita tomar providencias cabíveis. Sem tempo hábil e com aprovação de 
todos os conselheiros presentes fica para próxima reunião a Pauta da Comissão das 
Comunidades Terapêuticas – fiscalização que o Conselheiro Jean havia colocado 
em pauta. Laodiceia informa que a próxima reunião será dia 20/02 na sala de 
reuniões da Unidade de Saúde Central, uma reunião extraordinária com a pauta: 
Prestação de Contas Anual. Sem mais assuntos para tratar encerrou-se a reunião e 
eu Mariely Taise Santos subscrevi a presente ata que segue assinada por mim e 
pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde Laodicéia Ferreira dos Santos.   

    


