
Aos dezessete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 

nove horas, na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde Manoel Morales, 

sito a Avenida Vinte e Sete de Dezembro, número trezentos, centro, nesta 

cidade de Trabiju, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho 

Municipal de Saúde, sob coordenação de seu presidente, Sr. William Ademir 

Letice o qual deu início à reunião cumprimentando todos os presentes e 

convidando a Sra. Thais Vanuza Brito para secretariar os trabalhos, a qual 

aceitou o encargo. Na oportunidade, Sr. William recepcionou a Sra. Emília 

Sueli Saroa Ferrari, nova Diretora do Departamento Municipal de Saúde de 

Trabiju, dando as boas vindas. Na sequencia determinou a leitura da ata 

anterior, submetendo-a aprovação pelos membros do Conselho Municipal de 

Saúde presentes, sendo aprovada por todos. William, então, determinou a 

leitura da pauta do dia, com a seguinte ordem: I – Apresentação da Sra. Emília 

Sueli Saroa Ferrari – Diretora Municipal de Saúde de Trabiju; II – Prestação de 

Contas do Terceiro Quadrimestre do ano de dois mil e dezesseis; III – Dengue. 

Iniciando os trabalhos do dia, William convidou a Sra. Emília para apresentar-

se e comentar sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na nova 

gestão da saúde no município de Trabiju. Sra. Emília agradeceu pela recepção 

de todos e disse sentir-se agradecida por retornar à gestão da saúde no 

município, bem como pela recepção de todos os funcionários. Na sequencia 

comentou sobre a organização da Unidade Básica de Saúde “Manoel Morales”, 

que está sendo melhor organizada para atender às demandas dos usuários, 

principalmente no quesito de pequenas cirurgias, onde uma sala foi reservada 

exclusivamente para tal finalidade. Disse ainda que o Departamento de Saúde 

está preparando-se para adquirir medicamentos para o abastecimento da 

farmácia municipal através da modalidade licitação e apontou ainda o seu 

interesse em retomar o uso do Sistema Hórus para controle dos medicamentos 

na farmácia. Emília ainda falou sobre a importância do trabalho em equipe e 

que está conseguindo encontrar isto nos profissionais da UBS. Quanto à Saúde 

Bucal, a Sra. Emília informa que está realizando uma readequação dos 

horários dos dois profissionais cirurgiões dentistas, para que ampliem a oferta 

de consultas aos usuários e manifestou ainda sua preocupação com a 

realização de atividades preventivas, principalmente nas escolas. A Sra. Marta 

Elisabete Silva Trevisoli – Auxiliar de Saúde Bucal, diz que a prevenção é a 



ação que, no momento, mais precisa ser fortalecida. A Sra. Emília, ainda com a 

palavra, disse que está fortalecendo também o apoio ao Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família – NASF e falou de sua preocupação com as ações 

nutricionais e para terapia ocupacional, onde os presentes na reunião 

concordaram que estas ações também precisam ser fortalecidas, onde espera-

se resultados como a melhoria da qualidade de vida do usuário e uma 

economia financeira com medicamentos. Emília relata ainda que a prefeitura 

municipal está organizando-se para reestabelecer convênios para a 

manutenção dos exames complementares solicitados na UBS, uma vez que as 

cotas disponibilizadas para o município pelos serviços de referência não é 

suficiente. Sr. William agradeceu a Sra. Emília pelas explanações e, dando 

sequencia à pauta, solicitou a apresentação da Prestação de Contas da Saúde 

no Terceiro Quadrimestre do ano de Dois Mil e Dezesseis. A Sra. Emília, 

responsável pela apresentação, exibiu aos presentes a produção dos serviços 

de saúde realizados no período e também os demonstrativos financeiros dos 

investimentos realizados. Os documentos supracitados foram avaliados pelos 

membros deste Conselho Municipal de Saúde, os quais foram vistados por 

todos. Na sequencia, Sr. William submeteu a referida Prestação de Contas à 

aprovação do Conselho Municipal de Saúde, sendo que a mesma foi aprovada 

por todos os membros presentes, devendo-se emitir parecer conclusivo 

favorável à aprovação das contas. Na oportunidade, o Sr. Delacyr Marcelino 

Polonio Junior sugeriu que o Conselho analise a possibilidade de abertura do 

processo licitatório para aquisição de medicamentos para a farmácia municipal. 

Sr. William, presidente do Conselho Municipal de Saúde e os demais presentes 

concordam e submeter o assunto à aprovação. Todos os membros do 

Conselho concordam que a Prefeitura Municipal deverá abrir processo 

licitatório para a aquisição de medicamentos para abastecer a farmácia 

municipal, devendo obedecer às leis vigentes e submeter nas reuniões 

posteriores deste conselho a relação de medicamentos que serão adquiridos 

no processo licitatório e a previsão inicial de gastos com tais medicamentos. 

Dando sequencia à pauta, William convidou a Sra. Valéria Ribeiro Saba – 

Agente de Controle de Endemias a falar sobre a situação de dengue no 

município. Valéria relata que as casas que estão sendo visitadas estão limpas 

e organizadas em sua grande maioria. Os moradores estão atendendo às 



solicitações da equipe de endemias para o controle da dengue. Na 

oportunidade o Sr. Delacyr falou sobre os veículos que estão parados nas vias 

públicas do município, sem condições de rodagem e que estão se tornando 

problemas para saúde pública, pois podem se tornar criadouros do mosquito 

transmissor da dengue e outras doenças. O conselho acolheu a demanda 

como sendo de grande importância e após as discussões resolve que deve ser 

sugerido ao Departamento Municipal de Saúde e ao Executivo que viabilizem a 

criação de uma lei específica para cuidar destes casos e que seja colocada em 

prática. Ainda na temática da dengue, a Sra. Valéria comenta sobre os terrenos 

baldios que estão sujos e que não consegue fazer nada além da notificação ao 

proprietário. Os membros do Conselho também sugeriram que se cumpra a lei 

existente para multar os proprietários e/ou executar a limpeza e posterior 

cobrança pelos serviços ao proprietário. Sr. Delacyr ainda comenta sobre o 

armazenamento incorreto dos materiais recicláveis pelos coletores existentes 

no município e que, em algumas situações, tem impedido inclusive a passagem 

de pedestres pelas calçadas. A sugestão do Conselho é que se converse com 

o Departamento de Saúde, afim de viabilizar um local adequado para 

armazenamento. Sr. William ofereceu a palavra mais uma vez aos presentes e, 

não havendo mais manifestações, encerrou a presente reunião determinando a 

lavratura da presente ata que vai assinada por mim, Thaís Vanuza Brito, que 

secretariei os trabalhos, pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e em 

lista de presença anexa pelos demais presentes. Trabiju – SP, Dezessete de 

Fevereiro de 2017. 
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