ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,
REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2022, ÀS 14h00min, DE FORMA
REMOTA, POR MEIO DO GOOGLE MEET.

A lista de presença segue ao final da presente ata, de acordo com a manifestação dos
participantes no chat do aplicativo e no print da reunião online. Convocação prévia e
encaminhamento do link de acesso. Estão presentes Cecilia Xavier, Lucas Prado, Sergio da Silva,
Viviane Vieira Lima, Gislaine Meira dos Santos, Alfredo Júlio Neto, Pamela Francine Gerciano,
Secretária Adjunta Janaína L. Dias e a Coordenadora da Educação Permanente, Suzana Barros.
Cecília começa agradecendo a presença de todos, informa sobre a instalação da Unidade de
Sentinela, para desafogar o fluxo da UPA, atendendo os pacientes com síndrome gripal, até o
momento está sendo satisfatório. Os pacientes que apresentarem sintomas estão sendo
testados. Acredita-se que em 2 meses esta taxa de contaminação poderá diminuir. Esta
Sentinela foi instalada no Centro de Especialidades, pois foi o local que obteve a melhor
viabilidade para atender estes pacientes, local de fácil acesso e próximo da UPA. Em relação aos
pontos de vacinas onde estava sendo disponibilizado apenas 01 local, foi pelo fato da falta de
recursos humanos, pois o contrato tinha encerrado no início de dezembro, complicando a vida
daqueles funcionários que já está defasado e desde o ano de 2019 que não teve mais concursos,
devido ao decreto federal de 2020, deixando todas as unidades com esta deficiência. Com esta
nova contratação através de empresa terceirizada, já iniciaram os novos funcionários no dia
27/01, e com isso já está tendo mais pontos de vacina, a pretensão é ampliar em todas as
unidades. Janaína avisa que hoje será realizado no CAPS, pois devido à previsão de chuva, não
poderá ser feito igual a todas às sextas feiras, na praça central, começará às 17:00 horas até às
20:00, para pegar o público de expediente de trabalho, a vacinação será para àqueles acima de
acima de 05 anos. Cecília fala da aquisição do terreno para a nova unidade do Vale Verde, o
projeto já está em andamento e logo iniciará a construção, com fácil acesso e com sede própria.
Cabreúva conseguiu mais 02 ambulâncias e 01 van master para transportar pacientes que fazem
atendimentos fora do município, já tinha conseguido 01 ambulância no ano de 2021, estão
verificando para deixar 01 ambulância fixa na Santa Casa, mas está preparando uma equipe para
compor nesta ambulância e um local na Santa Casa. A equipe do Melhor em Casa que faz
atendimento domiciliar, logo instalará em outo local, pois o espaço atualmente estava pequeno
e precário para a equipe, o novo local será de fácil acesso e maior para guardarem os carros e a
instalação da equipe, logo serão convidados para a inauguração deste novo local. A Conferência
Municipal de Saúde está prevista para ser realizada em março, é apresentada a nova
coordenadora da Educação Permanente, que é a Suzana, pede ajuda para o Conselho na
realização da Conferência. Srº Sergio questiona se será feito a Conferência remota ou presencial,
pois preocupa com esta onda de contaminação de gripe e covid. Suzana fala que está em estudo
esta Conferência, pois está verificando tudo o que já foi feito, fala da composição da Comissão
da Conferência Municipal da Saúde e necessita de substituições, tendo em vista de algumas
funcionárias que não estão mais como Coordenadoras, sugere para compor esta comissão, que
seja alguém da Comunicação também. Informa que a curva está bem alta e a data sugerida seria
dia 18 de março, fala na possibilidade de mudança de data. A Conferência tem que ser realizada
no 1º semestre de 2022, o ideal seria ser feita até abril. Fala da Plenária da Saúde Mental e a
importância do conhecimento do Conselho, o interessante era fazer uma pré conferência para
que pudesse fazer em um dia só a Plenária também. Cecilia fala em reunir com a Suzana para
discutir sobre a plenária. Os locais sugeridos para a Conferência, seria a Arena ou no Silvia Covas,

por ser lugares amplos e para poder manter o distanciamento. É necessário a definição da data
para a reservar o local. Nada havendo a tratar, Cecília se despede de todos, onde a presença
está lavrada com o print da reunião remota.

