
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 2 

E ONZE. Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, na sala de reuniões do 3 

Conselho Municipal de Saúde, em segunda chamada às dezoito horas e trinta minutos, 4 

sob a coordenação do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Cícero Ferreira 5 

de Araújo e na presença de todos que assinaram o livro próprio, deu-se inicio a reunião 6 

ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP.  APROVAÇÃO 7 

DA ATA DO DIA 26/01/2011. NARRATIVA: Após as correções apresentadas pela 8 

conselheira Terezinha Pachá, a ata da reunião ordinária do dia vinte e seis de janeiro de 9 

dois mil e onze, foi aprovada por unanimidade. INFORMES. Item um – Aquisição de 10 

novos veículos para o combate a dengue.  NARRATIVA: Passado a palavra a 11 

conselheira e Secretária Interina da Saúde Terezinha Aparecida Pachá, informa que a 12 

Secretaria Municipal de Saúde adquiriu quatro novas Vans que vão ser utilizadas pelas 13 

equipes de nebulização dos Agentes de Saúde, os novos veículos tem capacidade para 14 

quinze lugares e são dotados de uma carreta para acondicionamento das bombas de 15 

inseticida utilizadas durante o bloqueio químico de combate a dengue. Item dois – 16 

Reforma da recepção da Secretaria e Vigilância Sanitária. NARRATIVA: A 17 

conselheira Terezinha informa que teve inicio nesta semana a reforma da recepção da 18 

Secretaria Municipal de Saúde e ampliação do setor de Protocolo da Vigilância Sanitária e 19 

que também está em fase final a reforma da cozinha e refeitório para os funcionários da 20 

Secretaria. Item três – Capacitação da CCIH – Comissão de Controle de Infecção 21 

Hospitalar.  NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa que serão capacitadas todas 22 

as Enfermeiras das Unidades Básicas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família, 23 

sobre prevenção e controle das infecções relacionadas ao Serviço de Saúde para 24 

sensibilizar a Rede Municipal quanto á higiene de mãos e medidas de precauções. Item 25 

quatro – Capacitação Técnica no Combate a Dengue. NARRATIVA: A conselheira 26 

Terezinha informa que as Empresas localizadas no Distrito Industrial e no Gonzaga de 27 

Campos receberão capacitação de Técnicos da Saúde de combate a Dengue, sendo 28 

também capacitados os funcionários destas Empresas com palestras educativas e que a 29 

SUCEN está executando trabalho de bloqueio mecânico em toda a área. Item cinco – 30 

Capacitação para feirantes. NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa que a 31 

Vigilância Sanitária fará capacitação para os feirantes do Município sobre Segurança, 32 

Higiene e Boas Praticas de Manipulação para que se enquadrem nas normas de Higiene e 33 

Saúde. Item seis – Capacitação dos ambulantes da Represa. NARRATIVA: A 34 

conselheira Terezinha informa que a Secretaria Municipal de Saúde agendou capacitação 35 

aos ambulantes dos quiosques da represa para que estes obtenham orientações de 36 

Higiene e Saúde. Item sete - Ouvidoria. NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa 37 

que, a partir do dia vinte e quatro de fevereiro, a Ouvidoria da Secretaria Municipal de 38 

Saúde estarão ligando para os moradores verificando a satisfação com relação á visita dos 39 

Agentes de Saúde, das Equipes da Vigilância Ambiental e das Unidades de Saúde. Item 40 

oito - Faxina Urbana.  NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa que está em 41 

execução a faxina urbana em parceria com as Secretarias Municipal de Saúde, Meio 42 

Ambiente, Serviços Gerais e Obras, que consiste em limpar as áreas verdes, terrenos 43 

baldios, Ponto de Apoio e nas residências e que após a limpeza, são retirados os 44 

criadouros do mosquito Aedes, aplicação de herbicidas e plantio de árvores. Disse 45 

também que em terrenos particulares é feita uma notificação ao proprietário e que se 46 

após quinze dias não for efetuado a limpeza, o município realizará e mandará a conta para 47 

que este pague pelo serviço. Após as ações de limpeza serão colocados placas educativas 48 

nos locais com telefones para denuncias. A conselheira pediu empenho de todos para 49 



ajudarem a divulgar estas ações de combate a dengue no Município, levando para seus 50 

bairros estas informações. O conselheiro Júlio pediu a palavra e disse que o Município 51 

deveria fiscalizar e multar as pessoas que despejam lixo e entulho em terrenos baldios, 52 

encostas de rios e até nas vias pública.  A conselheira Terezinha informou que está em 53 

entendimento com o Jurídico para poder fiscalizar os infratores. Item nove – Atenção 54 

Especializada. NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa que o Município recebeu 55 

repasse de emenda parlamentar da Deputada Luiza Erundina para compra de aparelhos 56 

de Ultrasson em 3D para o centro de referência da Saúde da Mulher.  Item dez – 57 

Consultório de Rua.  NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa também que o 58 

Município recebeu repasse para o Consultório de Rua para montar a equipe.  Item onze – 59 

Centro de Desintoxicação. NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa que foi 60 

iniciado um estudo a pedido do Prefeito para se implantar no Município um Centro de 61 

Desintoxicação de Drogas, para internação de viciados em drogas pesadas. Item doze – 62 

Atenção Básica. NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa sobre a Saúde Itinerante 63 

“A Saúde vai até você”, em que um ônibus da Saúde composto de uma equipe 64 

multidisciplinar com Médicos, Enfermeiros, Dentistas, Agentes de Saúde e outros 65 

profissionais que levarão até a população exames preventivos, consultas especializadas e 66 

odontológicas. Item treze – Deficiência de Surdo e Mudo. NARRATIVA: A conselheira 67 

Terezinha informa que a Secretaria Municipal de Saúde iniciou um projeto de inclusão 68 

para surdos e mudos e que foi contratado um interprete em Libras para estar 69 

acompanhando a saúde desses portadores de deficiência no Solo Sagrado. Item catorze-70 

MUDANÇA UBS E UPA JAGUARÉ. NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa que a 71 

partir do dia dez ao dia catorze a UBS e UPA do Jaguaré, irá mudar de prédio para 72 

reforma do atual. O novo prédio da UBS e UPA ficará na Avenida Danilo Galeazzi, nº 1881 73 

e 1891.  A conselheira informa também que a entrega de psicotrópicos serão feitos no 74 

CAPS - AD por falta de espaço na farmácia do novo prédio. Item quinze - Saúde Bucal. 75 

NARRATIVA: A conselheira Terezinha informa que está sendo ampliado no município o 76 

programa “Bebê Clínica”, voltado para o atendimento odontológico de crianças com idade 77 

entre zero e trinta e seis meses. Após todas as explanações sobre as ações da Secretaria 78 

Municipal de Saúde o conselheiro Júlio sugeriu que estás informações fosse repassado aos 79 

Conselhos Locais de Saúde para melhor serem divulgadas, porque são informações de 80 

suma importância. O Conselheiro Leonildo pediu para que as agendas da Saúde Itinerante 81 

fossem levadas aos bairros.  Item dezesseis. Conferencia Nacional de Saúde. 82 

NARRATIVA: Passado a palavra ao conselheiro Júlio Cesar Caetano este informa que a 83 

XIV Conferência Nacional de Saúde terá como tema “Todos usam o SUS! SUS na 84 

Seguridade Social – Política Pública Patrimônio do Povo Brasileiro”, com etapas Municipais 85 

a partir de primeiro de abril a quinze de julho, etapas estaduais de dezesseis de julho a 86 

trinta e um de outubro e a Conferencia Nacional de trinta de novembro a quatro de 87 

dezembro. Item dezessete. Demanda de Renais Crônicos. NARRATIVA: O 88 

conselheiro Júlio informa sobre a necessidade de avaliação da Assistência prestado pelos 89 

três serviços de hemodiálise do Município para os renais crônicos. Item dezoito. 90 

Justificativas. NARRATIVA: O Presidente do Conselho Antonio Cícero informa que a 91 

conselheira Vanessa Karina Gil Kassis não participará da reunião por problemas de saúde. 92 

Também informa que a conselheira suplente Ligiani Cristhini Fossaluza Meirelles não 93 

participará por estar fora do Município a serviço do COREN – SP. A Secretária Interina 94 

Terezinha Aparecida Pachá informa que o Secretário licenciado Dr. José Vitor Maniglia 95 

queria participar desta reunião mais que o prédio deste conselho não oferece 96 

acessibilidade para deficientes físicos. O presidente Antonio Cícero disse que já atentou 97 

para o problema mais que um engenheiro que visitou o conselho informou que ficaria 98 



muito difícil colocar uma rampa no local. Disse também o presidente, que entrou em 99 

contato com três imobiliárias para locar outro imóvel, porque está vencendo o contrato do 100 

atual, mais que até o momento não havia achado outro imóvel apropriado, e que já era 101 

hora deste conselho começar a pensar em ter seu próprio prédio. O presidente informa 102 

que levará adiante um projeto de construção da nova sede atendendo todas as 103 

necessidades de acessibilidade. Item dezenove. Indicação do Secretario Executivo. 104 

NARRATIVA: O Presidente do Conselho Antonio Cícero informa que indicou Gilson Miguel 105 

da Silva para exercer o cargo de Secretário Executivo desta entidade por conhecer seus 106 

trabalhos e lutas com as comunidades, e que este já atuou como Conselheiro de Saúde 107 

tanto local como Municipal. O Secretário Executivo Gilson Miguel agradeceu a confiança a 108 

ele dado e as boas vindas pelos Conselheiros. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA - 109 

Programa Saúde na Escola. NARRATIVA: Passado a palavra ao Dr. Caldeira este 110 

informa que o Município foi incluído no Programa de Saúde na Escola do Ministério da 111 

Saúde, por já estar a alguns anos construindo essa articulação entre Saúde e Educação 112 

uma idéia da Escola Promotora de Saúde. Os objetivos desse programa são os de prevenir 113 

na infância doenças que atingirão jovens e adultos. Ressaltou que a população esta 114 

envelhecendo no Município porque estão vivendo mais e que é preciso mudar as 115 

prioridades na Atenção Básica de Saúde para que haja qualidade de vida. A prevenção de 116 

doenças crônicas com mudanças de hábitos alimentares, combate ao sedentarismo com 117 

atividades físicas, combate ao tabagismo, obesidades, correção da postura anatômica da 118 

coluna, avaliação odontológica, visual, auditiva e outras ações em conjunto são algumas 119 

metas a serem atingidas nas escolas.  Foi passada a palavra a conselheira Celi que disse 120 

que este programa deveria ser levado nas reuniões de diretores de ensino.  Dr. Caldeira 121 

falou que sempre que tem oportunidade discute este assunto com os Diretores e 122 

Professores. A conselheira Sonia parabenizou o Dr. Caldeira pelo excelente trabalho que 123 

vem prestando ao Município e perguntou como este programa pode estar ajudando o 124 

trabalhador em Saúde, pois sempre se fala em Saúde para o Munícipe e nunca ao 125 

trabalhador em Saúde. O Dr. Caldeira informou que dentre todas as ações desenvolvidas 126 

nos programas do ano já contemplam os trabalhadores para que estes desenvolvam 127 

atividades físicas. O conselheiro Júlio também parabenizou o Dr. Caldeira pelo seu 128 

trabalho, pela luta e atuação no Município e sugeriu um encaminhamento para que este 129 

projeto seja levado ao Conselho Municipal de Educação. O Dr. Caldeira disse estar aberta 130 

a sugestão para discussão. O conselheiro Jose Vicente Berenguel perguntou como ficam 131 

as ações contra drogas dentro desse projeto. O Dr. Caldeira disse não ser a pessoa mais 132 

indicada para falar sobre o assunto sabe que é um problema crônico que atinge todo o 133 

Município mais que em alguns territórios principalmente na Região Norte bem como no 134 

Santo Antonio nosso grupo de apoio elegeu isto como prioridade buscando parceiros e 135 

capacitando pessoas para ações contra álcool e drogas. Após todas as considerações o 136 

projeto foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. SEGUNDO PONTO 137 

DE PAUTA – Criação do Grupo de Trabalho para Avaliação da Assistência 138 

Prestado aos Portadores de Insuficiência Renal Crônica e dos Serviços de 139 

Hemodiálise do Município. NARRATIVA: O conselheiro Júlio Caetano diz que sua 140 

sugestão é a de se criar um grupo de trabalho para trazer um produto de discussão para o 141 

plenário em um prazo máximo de noventa dias, mostrando como era e como é agora a 142 

assistência prestada ao Renal Crônico, se está boa ou se precisa melhorar, e por sugestão 143 

do Dr. Horacio, que se incluam neste trabalho os transplantados Renais. O grupo de 144 

trabalho deverá analisar e levantar todos os dados referentes à atenção de media e alta 145 

complexidade, a taxa de mortalidade após o transplante e se estes pacientes estão 146 

recebendo a medicação para rejeição.  Este grupo deverá ser composto por seis 147 



conselheiros sendo três usuários e três do Governo, Prestador ou Profissional da Saúde. 148 

Após todas as explicações feitas pelo conselheiro Júlio, o plenário votou a favor da criação 149 

do grupo de trabalho por unanimidade, sendo que apenas quatro conselheiros se 150 

manifestaram para compor este grupo sendo eles Júlio César Figueiredo Caetano, José 151 

Vicente Dias Berenguel, Jair Antônio de Souza e Rosangela Teresa Mota Appendino. 152 

TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Indicação de um conselheiro para compor a CIST – 153 

Comissão Intersetorial do Programa de Saúde do Trabalhador. NARRATIVA: A 154 

conselheira Terezinha Aparecida Pachá pediu a retirada do ponto de pauta justificando que 155 

essa comissão está sendo estruturada pelo Estado, e que poderia ficar para uma próxima 156 

reunião deste conselho. QUARTO PONTO DE PAUTA: Apresentação  da Implantação 157 

do Centro de Parto Normal no IELAR. NARRATIVA: O conselheiro Ricardo Miguel 158 

Fasanelli apresentou a equipe de trabalho deste projeto e passou a palavra ao Dr. Paulo 159 

Fasanelli para falar sobre o projeto. Dr. Paulo disse que o projeto deste Centro de Parto 160 

Normal é trazer a gestante a um parto natural com tranqüilidade em um ambiente 161 

aconchegante e familiar.  Dr. Paulo buscou leis que apóiam e incentivam financeiramente 162 

está iniciativa, diz também que a OMS – Organização Mundial de Saúde preconiza quinze 163 

por cento de parto Cesário, mais que no Brasil principalmente no Estado de São Paulo, 164 

essa realidade é bem diferente, sendo que setenta por cento dos partos são Cesário e 165 

apenas trinta por cento são normais. Dr. Paulo informa que hoje existe uma epidemia de 166 

parto Cesário, pois a gestante já chega ao Hospital ciente em fazer um parto Cesário, 167 

realidade esta que precisa ser modificada. Dentro deste projeto contempla equipe 168 

multiprofissional que darão todo apoio a gestante a partir da trigésima sétima semana de 169 

gestação com informações, exercícios e massagens até o término, em torno da 170 

quadragésima semana de gestação, assistindo a mãe e ao recém nascido até dez dias 171 

após o parto. Após todas as explicações do Dr. Paulo se deu por encerrada a apresentação 172 

que após a autorização do Ministério da Saúde o projeto virá para ser votado pelo 173 

plenário. O presidente do conselho Antonio Cícero informa aos conselheiros que assinem a 174 

prestação de conta do Ministério da Saúde e que a próxima reunião do dia nove de março 175 

será prorrogada para o dia dezesseis de março devido ao feriado de carnaval. Sem mais 176 

se deu por encerrada a reunião que eu Gilson Miguel da Silva, secretariei e lavrei 177 

o presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 178 

presidente do Conselho Municipal de Saúde Antonio Cícero Ferreira de Araújo. 179 

Estiveram Presentes os seguintes conselheiros: Marilda Faria Affini, José Vicente 180 

Berenguel, Braz Ramos Martins, Rosangela Tereza Motta Appendino, Massaharu 181 

Yassuda, Teresinha Aparecida Pachá, Celi Regina da Cruz, Mirna Médes, Jair 182 

Antônio de Souza,Nivaldo Avelino, Wilson Makoto Yamazaki, Júlio César 183 

Figueiredo Caetano, Rogério Vinícius dos Santos, Sônia Aparecida Paz Furlanetto, 184 

Nanci Navas Carvalho, Maria Nercina Oliveira Almeida, Sanny Lima Braga, 185 

Horácio José Ramalho, Lígia Cavassani, Leonildo Bernardo Pinto, Ricardo Miguel 186 

Fasanelli, Geovanne F. Souza, Nilva Cristina da  Silva Fernandes, Valdelice de 187 

Souza, José Carlos Martins Nunes e Ademário B. dos Santos. 188 


