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ATA DE REUNIÃO N''89/2020

Pata: 10/Q3/2Q2Q Horáric: | Das 15h às 17h
Local: Sala de Reuniões/ Centro de Saúde de Tremembé
Presentes: Lista de presença anexa.

1- SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS DOS
SEGUINTES ITENS: a) Reinterar solicitação das empresas

Pauta: prestadoras de serviços; b) Atendimento SAMU; c)
Questionamento sobre o funcionário Paulo Roberto dos Santo
Júnior.

01 Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quinze
horas, na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde, sede deste Conselho '

Municipal de Saúde, localizado no Centro de Saúde de Tremembé, foi/,
05 realizada Reunião Extraordinária. Presentes: Fabrício Grasnele'":
06 Galvão Velasco, Eliana Maria Sales de Toledo, Lucila de Medeiros/
^'7 Silva, Rosana Ribeiro de Andrade Lima, Claudia Lacerda Gatti, Padre\
08 • • •Luiz Cláudio Winter Spolatori, Juliana Rodrigues Luiz Duarte, Sérgio

10 Henrique Muzetti, Aírton Mateus dos Santos, Daniel Domingues
11 Ribeiro, Fernanda de Andrade Lima e Silva, Ariane Ortiz Prieto, i
12 Roberto Toledo Alves. Ausente: Padre Gilson Paulino Júnior.
13 • 'Convidado: Manuel Seabra. A reunião teve inicio com saudações da

presidente a qual da às boas vindas aos conselheiros. Apresenta a ata e

16 a seguir passa a palavra ao Secretário de Saúde, o qual fará a
17 apresentação: 1- SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS DOS ;

SEGUINTES ITENS: a) Reinterar solicitação das empresas

2Q prestadoras de serviços: Foi solicitado levantamento das empresas
21 prestadoras de serviços, bem como de todos os funcionários, junto a
22 Procuradoria Jurídica do município. Assim que houver a devolutiva,

será informado a este conselho e estará à disposição dos conselheiros

para consulta; b) Atendimento SAMU: Foi solicitado junto ao

26 Consórcio SAMU para averiguar o ocorrido, c) Questionamento sobre
27 funcionário Paulo Roberto dos Santos Júnior: O funcionário em

28 questão realizava o trabalho de agendamento por meio eletrônico, não
29 • "1fazendo uso de talonário ou qualquer impresso para realizar seu

2Y trabalho, supervisionado pela Coordenação do Centro de Saúde. O—
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mesmo não está mais a serviço desta secretaria. Tomando a palavra, o
senhor conselheiro Sérgio Henrique Muzetti relata aos conselheiros
que, ao final da última reunião deste conselho, foi entregue o
documento, cujos itens estão na pauta, a senhora presidente deste
conselho. O documento em questão foi encaminhado a Procuradoria
Jurídica deste município, por meio da Secretaria de Saúde.
Continuando o relato, o senhor conselheiro Sérgio Henrique Muzetti
traz a conhecimento deste conselho que o senhor vereador deste
município Paulo Roberto dos Santos, conhecido popularmente como
Paulinho Fotógrafo", interpelou, em via pública, os senhores

conselheiros Daniel Domingues Ribeiro e Sérgio Henrique Muzetti, em
momentos distintos e de forma grosseira e constrangedora a sobre o
Item c) desta pauta, cujo funcionário em questão é seu filho. O senhor
conselheiro Daniel Domingues Ribeiro relata que o senhor vereador lhe
dirigiu a seguinte frase: "Se você não fosse velho, eu tomaria outras
providências". Salientando que o Conselho Municipal de Saúde é
constituído por pessoas idôneas e que os assuntos tratados são de ordem
de interesse da saúde da população, portanto, tudo o que vier a constar
em pauta e em atas das reuniões, tanto ordinárias quanto a
extraordinárias, devem ter fundamento e os documentos protocolados
junto a secretária executiva deste conselho, até haver a reunião onde o
mesmo for discutido, deve se manter em sigilo. Eu, Juliana Rodrigues
Luiz Duarte, secretária, lavrei a presente ata, a qual segue devidamente
assinada^r todos os membros presentes. Tremaribé, 10 de março de
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Lista de Presença Ata n"89/2020

N° de Referência:

Local: Sala de Reuniões

Nome

Horário Previsto Horário Real
Início: 15h [início: 15h
Término: 17h Término: 17h

I Data: 10/03/2020"
PaiTicipantes FIs,

Orgão/Entidade Assinatura
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