ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,
REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO, ÀS 09h00min, NA SECRETARIA DE SAÚDE.
A lista de presença segue ao final da presente ata, de acordo com a manifestação dos
membros. Estão presentes Cecilia Ap. Xavier de O. França, Sergio da Silva, Ana Paula
Soares de Sousa Andrade, Lucas Prado Rodrigues, Malvanir Ap. da Silva Cruz, Viviane Vieira
Lima e Alfredo Julio Neto. Cecilia distribui as revistas do lançamento Cabreúva + Saúde, para
os membros presentes. Drº Viviane sugere a reforma do prédio onde funciona o CEO, pois
as paredes necessitam de reparos, informa que quando esta gestão assumiu, alguém da
equipe do Prefeito, entrou em contato, dizendo que a intenção será de construção de sede
própria, reunindo toda as especialidades, ela disse que passou todas as informações, mas
até o momento ainda não foi realizado. Foi sugerido para que a drª Viviane, fizesse a
solicitação de reparos formalmente. Colocou-se à vista o relatório do 1º Bimestre de 2022 do
SIOPS, já enviado em data anterior para o Conselho analisar. Cecilia fala das publicações
que fizeram em expor alguns pacientes reclamando de atendimentos, foi feito o rastreamento
destes pacientes, porém foram informações equivocadas. Cecilia informa ao Conselho sobre
a revista que será para todas as Secretarias, não somente à Saúde. Foi falado da Audiência
Pública que será no dia 30/09, às 13:30, na Câmara Municipal de Cabreúva. Cecilia fala das
reformas que estão em reformas, que a gestão pretende fazer a construção da UPA, para ter
a sede própria e a ampliação da Santa Casa, para estas construções já tem a reserva
orçamentária. Cecília apresenta a planta da ampliação da Santa Casa. Foi informado do
desfile de 07 de Setembro, pois haverá homenagem aos funcionários da Saúde, onde
trabalharam incansavelmente na Pandemia. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a
reunião, a Secretaria de Saúde se coloca à disposição de todos (as). Ata lavrada por mim,
Ana Paula Soares de Sousa Andrade.

