
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 1 

SP, REALIZADA NO DIA VINTE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. Aos vinte dias do mês de 2 

outubro de dois mil e quatorze, na sala de reunião do Conselho Municipal de Saúde, teve início a 3 

reunião ordinária às 18h00, sob a coordenação do Presidente deste Conselho, Rogério Vinicius dos 4 

Santos e na presença de todos que assinaram o livro próprio, deu-se início à reunião ordinária com 5 

conselheiros titulares presentes com os seguintes informes: Informe I – Eleições CMS – Rogério V. 6 

Santos. Informe II – Encontro Municipal dos Conselheiros de Saúde - Rogério V. Santos. Informe III – 7 

IX Conferência Municipal de Saúde será no dia vinte e nove de novembro de dois mil e quatorze no 8 

Hotel Nacional. Rogério V. Santos. Informe IV – Informe da Secretaria Municipal de Saúde – 9 

Teresinha Pachá.  PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: Apresentação da proposta de Assistência à Saúde 10 

aos usuários do SUS na saúde mental de São José do Rio Preto – Diene Trajano. Feita a apresentação 11 

da proposta pela diretora da DAE Diene Trajano, com esclarecimentos às dúvidas dos conselheiros. 12 

SEGUNDO PONTO DE PAUTA – Apresentação para construção de proposta de Reabilitação Social 13 

por meio de iniciativas de geração de renda e trabalho em consonância com a Portaria MS Nº 14 

132/2012 – Rogério V. dos Santos. Feita a apresentação ao pleno, pelo Secretário Executivo Júlio 15 

Caetano, com a sugestão de se aprovar a iniciativa da construção de proposta para implantação, 16 

juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, para fevereiro de 2015. Em regime de votação, 17 

aprovado por unanimidade de votos. TERCEIRO PONTO DE PAUTA – Apresentação para construção 18 

de proposta para implantação de serviço residencial de caráter transitório (Comunidade 19 

Terapêutica) em consonância com a Portaria MS Nº 131/2012 – Rogério V. dos Santos. Feita a 20 

apresentação ao pleno, pelo Secretário Executivo Júlio Caetano, com a sugestão de se aprovar a 21 

iniciativa da construção de proposta para implantação, juntamente com a Secretaria Municipal de 22 

Saúde, para fevereiro de 2015. Em regime de votação, aprovado por unanimidade de votos. 23 

QUARTO PONTO DE PAUTA: Implantação do CAPS Regional na Rede de Atenção Psicossocial – RAPS 24 

em consonância a Portaria MS Nº 3.088/2011 – Rogério V. dos Santos. Feita a apresentação ao 25 

pleno, pelo Secretário Executivo Júlio Caetano, com a sugestão de se aprovar a iniciativa da 26 

construção de proposta para implantação, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, para 27 

fevereiro de 2015. Em regime de votação, aprovado por unanimidade de votos. QUINTO PONTO DE 28 

PAUTA: Apreciação dos termos aditivos nº 79, 80, 81, 82/2014 – FUNFARME – Matheus Costa. 29 

Apresentados os termos aditivos dos convênios, foram feitos diversos questionamentos os quais 30 

foram esclarecidos. Colocado em votação o ponto de pauta foi aprovado por maioria de votos, tendo 31 

voto contrário do conselheiro Nivaldo Avelino. SEXTO PONTO DE PAUTA: Apreciação dos termos 32 

aditivos nº 77/2014 – IELAR – Matheus Costa. Apresentado o termo aditivo do convênio, foram 33 

feitos diversos questionamentos os quais foram esclarecidos. Colocado em votação o ponto de 34 

pauta foi aprovado por maioria de votos, tendo voto contrário do conselheiro Nivaldo Avelino. Sem 35 

mais, deu-se por encerrada a reunião que, secretariada pelo secretario executivo Júlio Cesar 36 

Figueiredo Caetano e lavrada por Luciene Maris Freitas de Souza assistente administrativo, a 37 

presente ata ´ad hoc´, que lida e aprovada é assinada obrigatoriamente por mim, pelo secretário 38 

executivo Júlio César Caetano e pelo Presidente do CMS, Rogério Vinicius dos Santos, sendo 39 

facultada a assinatura pelos demais conselheiros presentes que já assinaram o livro de presença 40 

próprio. 41 


