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

JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE NOVEMBRO DE 2 
DOIS MIL E ONZE. Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e onze, na sala de 3 

reuniões do Conselho Municipal de Saúde, em primeira chama às dezoito horas, sob a 4 

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

e na 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 dos 7 

conselheiros: 1º O Conselheiro Julio Caetano informa que de 30 de novembro à 04 de 8 

dezembro do corrente anos será realizada a 14ª Conferência Nacional de Saúde, na qual ele 9 

estará presente. Na sequência,  passou-se aos informes da Secretaria Municipal de Saúde, 10 

prestados pela Conselheira Teresinha Pachá: 1º A caravana da cidadania estará no dia 19 de 11 

novembro de 2011 na escola Michel Pedro Sawaia, no Bairro Cristo Rei. 2º. No dia 25 de 12 

novembro de 2011 acontecerá o VIII Simpósio de prevenção e controle de infecções em 13 

serviços de saúde, tendo como público alvo médicos, dentistas e auxiliares de saúde bucal. 3º A 14 

diretoria de vigilância em saúde informa que serão realizadas as seguintes capacitações: a-)  15 

Curso de atualização em sala de vacinação de 09 a 11 de novembro e de 23 a 25 de novembro; 16 

b-) Oficina com supervisores dos agentes de saúde, em 24 de novembro de 2011; c-) 17 

Capacitação de aprimoramento e atualização em direito sanitário e administrativo em 28 de 18 

novembro tendo como público alvo os técnicos da vigilância sanitária municipal; d-) 19 

Capacitação: Carnes frescas temperadas para açougues, de 21 a 25 de novembro, tendo como 20 

público alvo todos os açougueiros de São José do Rio Preto. 4º. O ônibus da saúde estará na 21 

Estância Bela Vista (região do solo sagrado) em 25 de novembro; na Área industrial da UBS 22 

São Deocleciano em 02 de dezembro e na Estância São Luiz (Região da UBS Talhado) em 16 23 

de dezembro. 5º. Está acontecendo o Encontro de Cuidadores de idosos, que se iniciou no dia 08 24 

de novembro e termina no dia 29 de novembro. 6º. No dia 30 de novembro acontecerá na UBSF 25 

Parque da cidadania a Exposição Flores da Cidadania. Em seguida passaram aos informes da 26 

mesa: 1º. Dia 26 de novembro será realizada a capacitação dos Conselheiros Locais de Saúde, 27 

mas os Conselheiros Municipais estão convidados a participar do evento. Encerrados os 28 

informes passou-se à Ordem do dia.  INCLUSÃO DE PONTO DE PAUTA. NARRATIVA: 29 

O presidente solicita a inclusão do quarto ponto de pauta, que seria Apreciação do "Ad 30 

referendum" do Projeto de reforma da UBS Central, sendo aprovada por unanimidade, pelo 31 

plenário a inclusão do ponto de pauta. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – Eleição de seis 32 

(06) Conselheiros Titulares para compor a Comissão de Avaliação da Lei Municipal do 33 
Conselho Municipal de Saúde. O Presidente do CMS esclarece que a nomenclatura correta é 34 

'Criação de Grupo de Trabalho Avaliação da Lei Municipal do Conselho Municipal de Saúde e 35 

eleição de 06 (seis) conselheiros para compor o Grupo de Trabalho. Após os debates, o conselho 36 

deliberou por unanimidade a criação do Grupo de Trabalho pelo prazo de 90 (noventa) dias, 37 

sendo eleitos para compor o mencionado Grupo de Trabalho os conselheiros Ana Maria Levada, 38 

Julio Cesar Figueiredo Caetano e José Vicente Berenguel, representante dos usuários; Marilda 39 

Faria Affini, representante dos trabalhadores; Camila Pacífico Sparvoli, representante indicado 40 

pelo gestor. O representante dos prestadores será indicado posteriormente pelo seguimento, já 41 

que ausentes todos os representantes. SEGUNDO PONTO DE PAUTA – Apresentação das 42 

Ações do Conselho Municipal de Saúde em conjunto a comunidade e tendo a participação 43 
os Conselheiros Locais de Saúde e Conselheiros Municipais de Saúde. O presidente do CMS 44 

apresentou as ações promovidas pela mesa diretora do CMS com apoio de alguns conselheiros 45 

de saúde, ressaltando que foi desencadeada uma série de ações das quais os conselheiros 46 

municipais devem estar cientes, já que dizem respeito à atribuição de fiscalização do CMS. 47 

Passada a palavra ao Conselheiro Júlio Caetano, o mesmo esclareceu os motivos do 48 

desencadeamento das ações, quais sejam, que de um lado os serviços são prestados neste 49 

município, em que pese ser gerenciado pela Secretaria de Saúde do Estado e de outro porque os 50 

serviços são prestados através de parcerias com OSs - Organizações Sociais, fato que foi 51 

reprovado pelo CES - Conselho Estadual de Saúde. Esclareceu ainda que existam várias 52 



irregularidades na assistência à saúde nas unidades prisionais e na Fundação CASA, inclusive a 53 

falta de alvarás de bombeiro e da Vigilância Sanitária. O presidente retomando a palavra 54 

esclareceu que as comissões do CMS não estão atuando de forma regular, e que tal fato deve ser 55 

corrigido, com as comissões exercendo continuamente suas funções com reuniões a 56 

apresentações de seus trabalhos. Informou, ainda que o novo site do Conselho já está no ar, e 57 

que dele consta algumas das ações desenvolvidas pelo CMS através dos conselheiros, que 58 

podem e devem ser consultadas pelos conselheiros. Ao final da apresentação, a Conselheira Celi 59 

Regina da Cruz informou que nas UBSs da Vila Toninho e Vila Elvira os usuários estão sendo 60 

prejudicados quando da distribuição de medicamentos pela falta de farmacêuticos, pedindo 61 

providências deste CMS. Passada a palavra à conselheira Rosângela Apendino, a mesma 62 

esclareceu que as farmacêuticas destas unidades estão de férias e que outras farmacêuticas estão 63 

fazendo o atendimento em horários predeterminados que são fixados nas UBSs. O Conselheiro 64 

Braz informou que na UBS da Vila Toninho, bairro onde reside, existe informação das férias do 65 

farmacêutico, bem como dos dias e horários de atendimento feitos em forma de plantão. Em 66 

seguida a conselheira Maria Luiza esclareceu que o Conselho Regional de Farmácia fiscaliza 67 

continuamente a existência de profissionais de farmácia nas unidades de saúde, e que é legítimo 68 

e legal que um farmacêutico atenda a duas unidades, não existindo irregularidade em tal fato. O 69 

presidente do CMS esclareceu que verificará a existência dos informes e do efetivo atendimento 70 

farmacêutico aos usuários nas unidades mencionadas.  TERCEIRO PONTO DE PAUTA – 71 

Apreciação do “ad referendum” Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 72 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). O presidente esclareceu que em razão da urgência em 73 

enviar o projeto ao Ministério da Saúde, e sem tempo hábil para a reunião deste CMS, o mesmo 74 

foi aprovado 'Ad referendum', nos termos do Regimento Interno. Após apresentação do 75 

programa pela coordenadora do Programa de Saúde da Família, Juliana Chimello, passou-se aos 76 

esclarecimentos e debates, sendo o 'ad referendum' aprovado por unanimidade. QUARTO 77 

PONTO DE PAUTA - Apreciação do "Ad referendum" do Projeto de reforma da UBS 78 
Central. O presidente esclareceu que em razão da urgência em enviar o projeto ao Ministério da 79 

Saúde, e sem tempo hábil para a reunião deste CMS, o mesmo foi aprovado 'Ad referendum', 80 

nos termos do Regimento Interno. Após apresentação do projeto, pelo Dr. Luiz Fernando 81 

Borges, passou-se aos esclarecimentos e debates, sendo o 'ad referendum' aprovado por 82 

unanimidade. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que eu, Neimar Leonardo dos Santos, 83 

secretariei e lavrei o presente Ata 'ad hoc', que lida e aprovada é assinada obrigatoriamente por 84 

mim e pelo Presidente Antonio Cícero Ferreira de Araújo, sendo facultada a assinatura pelos 85 

demais conselheira presentes que já assinaram livro de presença próprio. 86 

 87 


