
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DE 2 
DOIS MIL E ONZE. Aos quinze dias do mês junho de dois mil e onze, na sala de reuniões 3 

do Conselho Municipal de Saúde, em primeira chamada às dezoito horas, sob a coordenação 4 

do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Cícero Ferreira de Araújo e na 5 

presença de todos que assinaram o livro próprio, deu-se inicio a reunião ordinária do 6 

Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto–SP, com os seguintes informes da 7 

mesa: 1º. convite da Defensoria Pública para participar da Pré-conferência da Regional de 8 

São José do Rio Preto. 2º. Visita de conselheiros às construções das unidades de saúde. 3º. A 9 

conselheira Celi Regina da Cruz informa o encerramento das inscrições para o concurso da 10 

área da saúde, mas que teve deficiência de inscrições de médicos. 4º. A Conselheira Maria 11 

Luiza Rodrigues informa que o Fórum dos Conselhos de Profissionais de Saúde entende que 12 

há defasagem de Terapeutas Ocupacionais na rede pública e que, ainda assim, o concurso 13 

público em andamento não contempla vagas para Terapeutas Ocupacionais, sugerindo que tal 14 

matéria seja posteriormente discutida, como ponto de pauta neste CMS.  Na sequência o 15 

Secretário Municipal de Saúde, conselheiro Dr. José Victor Maniglia esclareceu que a falta 16 

de vagas para Terapeutas Ocupacionais não foi intencional, pois foram abertas 15 (quinze) 17 

vagas fisioterapeutas, sendo que dessas, algumas poderiam ser destinadas aos Terapeutas 18 

Ocupacionais, mas por equívoco de entendimento tal não ocorreu, sendo que em razão da 19 

necessidade de tais profissionais na rede somada à dificuldade em realizar novo concurso 20 

durante a atual gestão, os Terapeutas Ocupacionais deverão ser contratados através dos 21 

convênios, e que a reparação de tal fato poderá se dar em um concurso futuro. A conselheira 22 

Celi Regina da Cruz, pedindo a palavra esclareceu que as vagas criadas através da Câmara 23 

Municipal não foram previamente discutidas neste CMS, sugerindo que a discussão sobre as 24 

vagas deva anteceder sua aprovação na Câmara Municipal. Tendo o Presidente deste CMS 25 

esclarecido que a aprovação pela Câmara Municipal se deu antes desta mesa diretora assumir 26 

a coordenação deste CMS. Passada a palavra ao conselheiro Leonildo Bernardo Pinto, o 27 

mesmo se manifestou dizendo que entende que se o Município reconhece o equívoco, estude 28 

a possibilidade de um aditivo ao concurso em andamento, sem que o mesmo seja 29 

prejudicado, para atender a reivindicação da categoria dos Terapeutas ocupacionais. Em 30 

seguida passaram aos informes da Secretaria Municipal de Saúde, prestados pela 31 

conselheira Teresinha Pachá: 1º. Está em curso a campanha de vacinação contra gripe. 2º. 32 

Foi inaugurado o Ambulatório de DST/Aids no dia 09 de maio do corrente ano. 3º. O 33 

programa municipal de DST/Aids realizará, no dia dois de junho, que é o dia internacional do 34 

Profissional do Sexo, haverá evento na região norte, bem como fará orientação à população 35 

sobre DSTs/Aids, em alguns pontos da cidade, no dia 10 de junho; informou, ainda, que o 36 

Projeto Saúde Itinerante visitará a Estância Nossa Senhora. Passados aos informes dos 37 

Conselheiros, o conselheiro Ricardo Fasanelli informou que será lançado selo em 38 

comemoração aos 50 (cinquenta) anos do Hospital IELAR, que contará com sessão solene na 39 

Câmara Municipal. Encerrados os informes passou-se à Ordem do dia. PRIMEIRO 40 

PONTO DE PAUTA – Apresentação das Políticas de Segurança Alimentar e 41 

Nutricional – II Conferência Municipal de Segurança Alimentar. (Dr. José Victor 42 

Maniglia). SEGUNDO PONTO DE PAUTA – Apresentação da Gestão de Processos na 43 

Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. (Dr. José Victor Maniglia). 44 
Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que eu Neimar Leonardo dos Santos, secretariei e 45 

lavrei o presente Ata 'ad hoc', que lida e aprovada é assinada obrigatoriamente por mim e 46 

pelo Presidente Antonio Cícero Ferreira de Araújo, sendo facultada a assinatura pelos demais 47 

conselheira presentes que já assinaram livro de presença próprio. 48 


