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ATA DA 181ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO DO
“CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACATUBA”
REALIZADA EM 29 /11/2018.
As 13h30mim (treze horas e trinta minutos), do dia 29 de novembro do ano de dois mil e dezoito
(29/11/2018) nas dependências da sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação “Vera
Lúcia Simon França Nogueira”, localizada na Rua São Paulo – nº 1267, nesta cidade de Macatuba
Estado de SP, atendendo o Edital de Convocação do presidente, compareceram os membros do
Conselho para a 180ª reunião do Conselho municipal de Saúde de Macatuba com a seguinte
pauta: 1- Apreciação da folha de pagamento dos funcionários referente ao mês de outubro
2018; 2- Plano Municipal de Saúde de 2019; 3-Outros Informes. A reunião contou com a
presença dos seguintes membros: Representantes de Prestadores de Serviços: - Irmandade da
Santa Casa de Macatuba: Maria Aparecida Ferreira Gomes e Georgina Candida do Nascimento
Galli. Representantes de Trabalhadores Saúde Municipal: Fabiana de Paula da Silva.
Representantes de Usuários: Sobavem – Sociedade Beneficente de Amparo a Velhice de
Macatuba: Lucinéia Ferreira da Silva, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Macatuba
- APAE: Maria Elisa Galassi; Rotary Club de Macatuba: Lúcia Elena Fantini Granado; Profissionais
de saúde: Kelly Regina Simione Vieira, os quais assinaram a lista de presença. A reunião foi
presidida por Fabiana de Paula da Silva e secretariada por Lúcia Elena Fantini Granado. Fabiana,
abrindo a reunião agradeceu a presença de todos e; em seguida, colocou o primeiro item da pauta:
Apreciação da folha de pagamento dos funcionários referente ao mês de setembro de 2018
que foram assinadas pela comissão nomeada: Maria Aparecida Ferreira Gomes, Maria Elisa
Galassi e na ausência do membro Ângelo Tesser assinou Fabiana de Paula da Silva. Após,
Fabiana passou para o segundo item da pauta: Plano Municipal de Saúde de 2019. Fabiana
discorreu sobre o Plano relatando as metas a serem atingidas durante o exercício de 2019, após
questionamentos, discussões e explicações o Plano foi aprovado pelos presentes. Em outros
informes, a presidente Fabiana coloca que o interior do Estado de São Paulo está enfrentando um
grave surto de pessoas picadas pelo escorpião, e que no município ocorreram 02 casos em
pacientes adultos, que não apresentaram complicações. Destaca que o município por

determinação do Ministério da Saúde não conta com o soro antiescorpiônico, sendo a referência o
Município de Bauru. Porém devido a preocupação com o alto índice de mortalidade em crianças, o
Prefeito solicitou através de ofício ao GVE Bauru, a disponibilização do soro, e que aguarda a
resposta que em caso negativo recorrerá ao Ministério Público, visando sempre o socorro a
população de forma segura e rápida. Destaca ainda que o Município está realizando mutirões de
limpeza e realizará dedetização do Cemitério Municipal. Após, várias dúvidas e colocações,
Fabiana colocou a palavra para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais se
manifestou, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião, solicitando a
mim, Lúcia Elena Fantini Granado, que lavrasse a presente ata, que lida e achada conforme vai
assinada por todos os presentes.
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