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

JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE MARÇO DE 2 
DOIS MIL E ONZE. Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e onze, na sala de 3 

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

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

Ferreira 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 

DAS ATAS ORDINÁRIA DE 09/02/2011 E EXTRAORDINARIA DE 23/02/2011. 8 
NARRATIVA: O presidente do Conselho Antonio Cícero agradece a presença de todos e 9 

principalmente à volta do Secretário da Saúde José Victor Maniglia, após seu extenso processo 10 

de recuperação devido ao acidente. Logo após foi perguntado ao pleno se haveria alguma 11 

sugestão de alteração a serem feitas nas atas, não havendo manifestações pelos conselheiros, 12 

estas atas foram aprovadas por unanimidade. INFORMES. Item um – Secretário da Saúde: 13 

NARRATIVA: O Secretário da Saúde José Victor Maniglia foi convidado para compor a mesa 14 

deste conselho, este agradece a todos que se solidarizaram pela sua recuperação, é diz que já 15 

esta em condições para retornar aos trabalhos junto a Secretaria de Saúde. O Secretário 16 

informou sobre as capacitações que estão em andamento e que já houve a mudança da UBS e 17 

UPA do Jaguaré para reforma do prédio da UBS e da construção da UPA, disse também das 18 

atividades da UBSF Cidade Jardim “Mexa Coração”, evento para conscientizar a população da 19 

importância das atividades físicas para o coração. Na UBSF Renascer/ Simões, vai acontecer 20 

um mutirão noturno para realização de exames preventivos. Item dois – Processo Eleitoral dos 21 

CLS. NARRATIVA: O Secretário Executivo deste Conselho Gilson Miguel informa o inicio 22 

do processo eleitoral dos Conselhos Locais de Saúde e que será preciso compor uma Comissão 23 

Organizadora para auxiliar nos trabalhos e pede apoio aos conselheiros. Item três 24 

Coordenação dos CLS. NARRATIVA: O Secretário informa também que assumiu desde o dia 25 

dezesseis de março a função de Coordenador dos Conselhos Locais de Saúde. Item quatro - 26 

Horário de Atendimento do Conselho. NARRATIVA: O Secretario Executivo diz que haverá 27 

mudança no horário de atendimento do Conselho Municipal de Saúde a partir de abril, informou 28 

que o horário será das sete às dezessete horas não fechando mais para o almoço. Item cinco – 29 

Conselho Nacional de Saúde: NARRATIVA: O Conselheiro Julio Caetano que é membro do 30 

CNS informa que este é o segundo mês que o Ministro da Saúde esta como presidente do 31 

Conselho Nacional de Saúde e que este criou um cargo de Vice-Presidente administrativo que 32 

tocará o Conselho no dia a dia porque o Ministro não tem tempo disponível e que empossou a 33 

Conselheira Jurema Vernech que era a candidata concorrente representante de usuarios e que o 34 

Ministro participará de todas as decisões da mesa diretora do Conselho, sendo isto um saldo 35 

positivo. Item seis – Justificativa de Ausência: NARRATIVA: A Conselheira Celi informa a 36 

ausência da Conselheira Sanny Lima Braga, por ter contraído Conjuntivite. PRIMEIRO 37 

PONTO DE PAUTA – Apreciação do Regimento Interno do Conselho Municipal de 38 
Saúde. Narrativa: O presidente do Conselho Municipal de Saúde Antonio Cícero, passou a 39 

palavra ao conselheiro Julio Caetano coordenador do grupo de trabalho que propôs um 40 

encaminhamento à mesa devido ao pedido de vista na ultima reunião extraordinária pela 41 

Conselheira Sonia de que este projeto seja votado em sua integra sem se fazer à leitura porque 42 

as propostas de mudanças já são de conhecimentos de todos. A Conselheira Sonia discorda do 43 

Conselheiro Julio e faz outra sugestão para que se leia as propostas de mudanças do regimento 44 

interno item por item. Passou a palavra a Conselheira Celi que diz que está havendo uma 45 

sugestão de se tentar passar um rolo compressor, pois sempre que houve alteração do 46 

Regimento levou para discussão aos conselheiros, e que Democracia é ouvir as outras propostas. 47 

O Conselheiro Nivaldo tomou a palavra e sugere que se acate a sugestão do Grupo de Trabalho 48 

que ficaram dias discutindo as mudanças e que todos tiveram a oportunidade de opinar e não se 49 

deram ao trabalho e que agora após as propostas estarem prontas vem querendo desvalorizar o 50 



esforço destes Conselheiros que compõem o GT. A Conselheira Maria Nercina diz que são 51 

poucos itens a serem discutidos e que se não discutir estes itens agora futuramente poderá haver 52 

problemas que poderiam ser solucionados neste momento. A Conselheira Sônia faz uma 53 

observação, dizendo que se for aprovado a proposta do Grupo de Trabalho, posteriormente 54 

teremos problemas, pois o Grupo de Trabalho não pode estar acima do plenário e vai se abrir 55 

uma prerrogativa em que uma minoria simples votará as questões do Conselho. O Presidente do 56 

Conselho Antonio Cícero informa que a segunda proposta da Conselheira Sônia foi enviada ao 57 

Conselho em cima da hora, e que já havia ligado para a Conselheira avisando que se houvessem 58 

propostas alternativas, que fossem enviadas com tempo hábil, para dar conhecimento a todos os 59 

Conselheiros, e que estas propostas foram enviadas no dia da votação no final da tarde, sendo 60 

assim não cabe a secretaria deste Conselho criar tempo disponível para os devidos 61 

encaminhamentos. O Conselheiro Julio diz que isso não é rolo compressor e sim estratégia para 62 

que pessoas, que não tem compromisso com o Conselho possam pedir vista dos pontos de pauta, 63 

fazendo com que os outros conselheiros voltem para casa sem terem discutido nada. A 64 

Conselheira Sônia se justifica que por estar em outros Conselhos não teve tempo para apresentar 65 

as propostas com tempo hábil. O presidente do Conselho Antonio Cícero, diz que serão 66 

colocadas em votação duas propostas, a de ser votado em bloco como foi proposto pelo GT ou 67 

se será feito à leitura dos itens de alteração, proposta da Conselheira Sônia. Após os 68 

esclarecimentos votaram dezessete conselheiros a favor da proposta do GT e cinco votos 69 

contrários a essa proposta. Logo após a aprovação da proposta de votação em bloco do GT, a 70 

Conselheira Sonia pediu que os votos fossem nominais, então foi colocado em votação às 71 

propostas de mudança do Regimento Interno proposto pelo GT e a proposta da Conselheira 72 

Sônia, que deram dezoito votos a favor a proposta de mudança do Regimento Interno do GT, 73 

quatro votos contrários e duas abstenções.  Votaram a favor os conselheiros Nivaldo, Júlio, 74 

Mirna, José Victor, Ana Maria, Ricardo, Braz, Teresinha, José Berenguel, Jair, Valdelice, 75 

Marilda, Wilson, Luis Fernando, Ligiani, Massaharu, Alan. Votos contrários dos conselheiros; 76 

Sônia, Celi, Sérgio, Maria Nercina. Abstenções dos conselheiros, Leonildo e Maria Luiza. 77 

SEGUNDO PONTO DE PAUTA – Apreciação do Plano de Contingência da Dengue 2010-78 
2011. NARRATIVA: Passou a palavra a Diretora de Vigilância em Saúde Ely Regina onde 79 

explanou sobre o plano em Contingência da Dengue no ano de dois mil e dez – dois mil e onze. 80 

Após todas as considerações foi colocado em votação ao qual obteve dezenove votos favoráveis 81 

e duas abstenções sendo estes dos Conselheiros Sérgio e Sônia. TERCEIRO PONTO DE 82 

PAUTA - Apreciação da prestação de contas referente ao Plano de Alimentação e 83 
Nutrição de 2010. NARRATIVA: Passou a palavra a Andréia Gonçalves Coordenadora da 84 

Vigilância Nutricional que explanou sobre as ações da Secretaria da Saúde durante o ano de 85 

dois mil e dez. Foi colocado em apreciação aos conselheiros que após todas as dúvidas sanadas 86 

votaram a favor da prestação de contas de dois mil e dez. QUARTO PONTO DE PAUTA - 87 

Apresentação da proposta de atividades do Plano de Alimentação e Nutrição – PAN 2011. 88 
NARRATIVA: Andréia Gonçalves também apresentou o plano de Alimentação e Nutrição aos 89 

Conselheiros que após todas as considerações votaram favoráveis ao PAN – 2011. Sem mais se 90 

deu por encerrada a reunião que eu Gilson Miguel da Silva, secretariei e lavrei o presente 91 

Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente Antonio Cícero 92 

Ferreira de Araújo. Estiveram Presentes os seguintes conselheiros: Mirna Médes, Braz 93 
Martins, Massaharu Yassuda, Osmar Alves da Silva, Valdelice de Souza, Júlio César F. Caetano, 94 
José Vicente Berenguel, Ligiane Cristhine F. Meirelles, Marilda Faria Affini, Sergio Paulo Costa, 95 
José Victor Maniglia, Ligía Cavassani, Ademário Batista dos Santos, Nivaldo Avelino, Ana Maria 96 
Levada, Celi Regina da Cruz, Sonia Aparecida Furlanetto, Nanci Navas Carvalho, Erica B. 97 
Oliveira, Rogério Vinicius dos Santos, Horacio Jose Ramalho, Luis Fernando Gonçalves Borges, 98 
Terezinha Aparecida Pachá, Jair Antonio de Souza, Maria Luiza Rodrigues, Leonildo Bernardo 99 
Pinto, Ricardo Miguel Fasanelli, Jose Rosa, Wilson Makoto Yamazaki, Maria Nercina O. Almeida, 100 
Rosangela Tereza Motta Appendino. 101 


