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

SP, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E CATORZE. Aos vinte e dois dias do 2 

mês de abril de dois mil e catorze, na sala de reunião do Conselho Municipal de Saúde, teve inicio 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 

treze conselheiros titulares presentes com os seguintes informes: Informe I – Comissão Permanente 6 

de Finanças. Informe II – Comissão Permanente de Atenção Básica. Informe III – I Conferência 7 

Municipal de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência. Informe IV – Fóruns de ACS, 8 

Trabalhadores e CIST. Informe V – Secretaria Municipal de Saúde. Retorno do atendimento do CEO 9 

da unidade do Solo Sagrado. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: Apreciação da RECOMENDAÇÃO Nº 10 

02/2014 – Implantação da carreira em Auditoria e cargo de Auditor em Saúde Pública. 11 

Posteriormente será apresentado em reunião deste conselho para mais esclarecimentos. Aprovado 12 

por unanimidade pelos conselheiros. SEGUNDO PONTO DE PAUTA – Disponibilização de profissional 13 

de saúde para acolhimento na Atenção Básica de Saúde (UBS e UBSF), proposta da SMS em conjunto 14 

com CMS apresentar em sessenta dias ao plenário do CMS para apreciação e deliberação. Aprovado 15 

por unanimidade. Condicionada a criação da comissão, ficam eleitos: dois no segmento de usuário, 16 

sendo: Júlio Caetano e José Augusto Calixto, um no segmento de trabalhador sendo: Jair Antônio de 17 

Souza e um no segmento de gestor, sendo: Terezinha Pachá. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: 18 

Apreciação Proposta de projeto do FNS nº 11965112000/1110-17 – alteração de endereço da 19 

Academia de Saúde do Estoril para o Bairro CAIC. Aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO DE 20 

PAUTA: Apreciação da proposta de projeto do FNS nº 11965112000/1140-09 – aquisição de 21 

equipamentos e materiais permanentes para unidade de atenção básica – emenda parlamentar – 22 

R$74.300,00. Aprovado por unanimidade. QUINTO PONTO DE PAUTA: Apreciação da proposta de 23 

projeto do FNS nº 11965112000/1140-02 – aquisição de equipamentos e materiais permanentes 24 

para unidade de atenção básica – emenda parlamentar – R$13.700,00 e outra emenda parlamentar 25 

– R$51.750,00. Aprovado por unanimidade. SEXTO PONTO DE PAUTA: Apreciação do Projeto 26 

inserido no SICONV proposta nº 010956/2014 – objeto: Educação continuada com ênfase na mulher 27 

no valor de R$100.000,00. Aprovado por unanimidade. SÉTIMO PONTO DE PAUTA: Apreciação da 28 

proposta inseridas no sistema de monitoramento de obras (SISMOB), objeto: reforma da UBSF 29 

Cidadania – emenda parlamentar nº 32280017/10301201585813922 de R$148.870,48. Aprovado 30 

por maioria de votos, condicionada a criação da comissão do CMS sendo dois usuários: Júlio Caetano 31 

e Nivaldo Avelino, um trabalhador sendo: Jair Antônio de Souza e um gestor sendo: Terezinha Pachá, 32 

com atribuição de discutir com o Prefeito Municipal quais as obras prioritárias para saúde do 33 

município. OITAVO PONTO DE PAUTA: Apreciação da proposta inserida no sistema de 34 

monitoramento de obras (SISMOB), objeto: construção da UBSF Lealdade – emenda parlamentar nº 35 

32280007/10301201585810035 de R$512.000,00. Aprovado por maioria de votos, condicionada a 36 

criação da comissão do CMS sendo dois usuários: Júlio Caetano e Nivaldo Avelino, um trabalhador 37 

sendo: Jair Antônio de Souza e um gestor sendo: Terezinha Pachá, com atribuição de discutir com o 38 

Prefeito Municipal quais as obras prioritárias para saúde do município. NONO PONTO DE PAUTA: 39 

Apreciação da proposta inserida no sistema de monitoramento de obras (SISMOB), objeto: 40 

ampliação da UBSF São Deocleciano – emenda parlamentar nº 281100017/10301201585810035 de 41 

R$248.250,00. Aprovado por maioria de votos, condicionada a criação da comissão do CMS sendo 42 

dois usuários: Júlio Caetano e Nivaldo Avelino, um trabalhador sendo: Jair Antônio de Souza e um 43 

gestor sendo: Terezinha Pachá, com atribuição de discutir com o Prefeito Municipal quais as obras 44 

prioritárias para saúde do município. DÉCIMO PONTO DE PAUTA: Apreciação da Resolução Nº 45 

02/2014 – Institui e implanta as Comissões Distritais de Saúde, suas atribuições e composição. 46 

Aprovado por unanimidade. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que eu, Luciene Maris 47 

Freitas de Souza, secretariei e lavrei a presente ata ´ad hoc´, que lida e aprovada é assinada 48 

obrigatoriamente por mim, pelo Presidente do CMS, Rogério Vinicius dos Santos, sendo facultada 49 

a assinatura pelos demais conselheiros presentes que já assinaram o livro de presença próprio. 50 


