
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE BAURU-SP 

Data: 20/06/2022.Horário início: 19:10h. Horário término: 22:15h. 

Pauta: 

1. Informes; 
2. Aprovação da ATA última reunião; 
3. Discussão e aprovação da criação de uma USF na região do Jardim Manchester/ 

Tangarás e uma USF na região do Jardim Ouro Verde/ Granja Cecília; 
4. Discussão sobre as possíveis formas de contratação dos Agentes Comunitários de Saúde 

de Bauru, e aprovação Rose Lopes e pleno; 
5. Relatório da FERSB médicos contratados SMS; 
6. Relatório da SMS sobre os programas contra a dengue, covid e influenza, atualização 

das atividades; 
7. Programa de atenção Pós covid- SMS; 
8. Aprovar a proposta da SMS para investimento da verba FAN de acordo com a ATA da 

reunião realizada na SMS na data 02/06/2022; 
9. Atualização do processo eleitoral dos Conselhos Gestores de Bauru. 

Reunião ministrada pela Coordenadora do CMS Drª Graziela de Almeida Prado Piccino  
Marafiotti , iniciou com apresentação dos Informes, e inclui na fala que houve aprovação da 
última prestação de contas porém não constou na ATA de  maio em seguida a mesma solicita 
voluntário (a) para 1ª e 2ª secretária do CMS e, devido a não manifestação e após a 
Coordenadora Graziela afirmar que lamenta a falta de participação e interesse  dos membros  
pelo cargo de secretaria do conselho,  ficou deferido nomear a cada reunião  um membro do 
CMS para realizar a ATA. Neste momento a coordenadora nomeia para esta reunião a Sra. Jamile 
Maria Prado Gandin Richiere ( APAE)  para secretariar a reunião da presente data. Na sequência, 
Ana Laura Cruz (CEREST) atualiza sobre o processo eleitoral dos conselhos gestores, quanto a 
prorrogação das eleições dos usuários e trabalhadores da saúde para datas 15, 16, 17 e 
18/08/2022, mencionando que algumas unidades básicas e de urgência e emergência não 
concluíram as indicações para tal. Refere ter sido entregue no início do processo folhetos 
explicativos em todas as unidades, orientando sobre o conselho gestor. Após, a palavra é dirigida 
para Rosemary Lopes explicando a necessidade de implantações de unidades de saúde (USF) nas 
regiões Jd. Ouro Verde/ Granja Cecília e, Jd. Manchester/ Tangarás, devido as complicações para 
acesso da população nas unidades de referência.  Drª Alana Trabulsi Burgo (Secretária da Saúde 
de Bauru) refere estar em orçamento construção da obra e equipes necessárias para o trabalho 
nessas unidades e, aguardando verificação da SEPLAN quanto aos terrenos pertencentes à 
prefeitura de Bauru nessas regiões para estudo de viabilidades. Discutida elaboração de projetos 
relacionados às regiões que também necessitam de implantações de USF, porém sendo as 
regiões mencionadas acima urgentes. Conselheiro Pedro Pereira afirma que não há como 
aprovar promessas, se a pretensão é a construção de UBS parabéns, somos colaboradores e 
contribuiremos para a realização. No entanto deve estar claro o estudo que define as 
prioridades, as fontes de recursos, a localização e posse do terreno e um plano executivo da 
obra a ser licitada. Tudo com prazos e um cronograma para operacionalização. Dra Graziela 
Marafiotti, recomenda que a secretária municipal de saúde esteja atenta a PPA e mais uma vez 
lembra a todos que foi elaborada de acordo com a Conferência Muncipal de Saúde e não pode 
“fugir” do que foi aprovado neste documento pois trata-se de um documento norteador e 
instrumento de gestão. Ou seja, afirma Graziela “essas demandas já foram levantadas pela 
sociedade e na Conferência e consta do PPA. Drª Cibele Barbosa Alves Bormio (SMS) realizou a 



leitura da ATA de proposta e planejamento da FAN (Fundo de Alimentação e Nutrição) para 
votação do CMS, na qual aprovado por unanimidade. A Conselheira Graziela neste momento 
coloca aos presentes que deixa um agradecimento especial a sra Cibele pelos serviços prestados 
à saúde do município de Bauru e o conselheiro Pedro Pereira afirma que também gostaria de 
deixar público que estamos em falta um mês com a sra Cibele e que a parabeniza pelo trabalho 
realizado. Usuários discutem crianças estarem sendo atendidas por clínicos gerais. Relatório 
FERSB apresenta proposta contendo 1 pediatra junto à equipe para atendimento em 
enfermarias e Urgência/ emergência. Conselheiros comentam a necessidade da procura pelos 
usuários nos respectivos atendimentos corretamente. Quadro de médicos pediatras 
contratados na rede (41). Dr Pedro Luiz Pereira comenta a importância na posologia de 
medicações no atendimento infantil, diferenciadas. O Conselheiro Pedro Pereira ainda afirma 
que “ Não concordo com o uso do cargo CMS para difundir informações não aprovadas pelo 
pleno. Como também, não concordo que usem a instituição que represento (CREMESP) para 
reproduzir as falas e colaborações do CMS.”. Seguindo ao item 6 da pauta, Ezequiel Aparecido 
Santos apresenta relatório e atualização das ativida” des quanto à dengue (vírus Den 1) sendo 
2.378 casos novos com 3 óbitos na região com idades: 2 a, 35 a e 57 a, 648 casos em análise pelo 
laboratório Adolpho Lutz (15 notificações/ dia mesmo no inverno), sendo realizado nebulização 
nos bairros focos: Tibiriça, Gasparine, Jaraguá. Ressaltando que na data 21/06/2022 iniciará 
cidade limpa. Influenza H3N2 são 50 casos registrados, aguardando liberação da vacina para 
toda população, pelo Ministério da Saúde. Alteração da curva da Covid 19 com 100 casos novos/ 
dia (estabilizada até o momento).  Registrando 1407 óbitos desde 2020, 2/ semana. Diego Santos  
e Ezequiel mencionam quanto aos estudos que estão sendo realizados para Síndrome Pós Covid 
ou Covid longa,  relacionados aos  sintomas de fadiga prolongada, distúrbios musculares com 
espasmos, neurológicos e saúde mental apresentando crises de ansiedade e pânico, em 
andamento. Ezequiel ressalta ainda que os testes são eficazes, podendo até positivar após 96h 
do início dos sintomas, referente a variante Omicron e aguardando estudo relacionando esse 
tempo com a vacina. São ouvidos também os Agentes Comunitários de Saúde (acs) convidados 
(as) que sobre a manifestação realizada na Câmara Municipal na data de hoje. Andressa Goes e 
demais participantes solicitam e questionam a Prefeita de Bauru Suéllen Rosim para um 
posicionamento  relacionado ao apontamento de não poderem continuar exercendo pela 
FERSB, Dra Alana Burgo explica que a fundação não se enquadra no quesito de autarquia, 
necessitando processo seletivo por instituição pública, na qual a FERSB (público-privado) 
extingue processo em  setembro de 2022. Conselheiros aprovam e decidem solicitar ao Jurídico 
da FERSB e Prefeitura Municipal de Bauru uma consulta para averiguar o processo atual. 
Reunião se finda com agradecimentos de nossa Coordenadora Drª Graziela de Almeida Prado 
Piccino Marafiotti aos A.C.S quanto à importância de seus trabalhos e que a saúde, a Atenção 
Básica, só se completa com esta equipe, ACSs. Nada mais a tratar foi lavrada a presente ATA  
digitada por mim Jamile Maria Prado Gandin Richiere, membro do CMS que neste dia 
secretariou a reunião. 

 

 

 

 

                                   Jamile Maria Prado Gandin Richiere ( APAE- Bauru)  


