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        SÚMULA N.º 601 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

                de São José do Rio Preto – SP, realizada no dia 11/ 08/ 2015. 

         Inclusão de ponto de pauta da conselheira Neuza Aparecida Straioto, referente  a Nota 

de Repúdio  referente a redução penal. 

         Inversão de ponto de pauta da Sétima para ao primeiro ponto. 

         Retirado do ponto de pauta  a apresentação sobre a Moção de apoio nº 01/2015 sobre o 

CACON / SANTA CASA. 

        Retirado do ponto de pauta  a Apresentação e apreciação ‘’Projeto de Implantação de 

Leitos de Internação Hospitalar no Município de São José do Rio Preto 

        Aprovado o primeiro ponto de pauta referente Apresentação assistência farmacêutica 

da Rede Municipal de Saúde onde atenda apenas os usuários assistidos por ações e serviços 

de saúde do SUS, sendo ratificado a prática atual da SMS em relação à disponibilização de 

medicamentos a todos os usuários e munícipes de São José do Rio Preto, inclusive com 

receituário de serviços privados, com a observação de que todos os receituários deverão 

estar em conformidade com a legislação pertinente. 

         Aprovado o segundo ponto de pauta referente a Resolução nº 05/2015 – institui a 

Comissão Eleitoral dos Conselhos Locais de Saúde para o Biênio 2015/2017, sendo eleitos 

para compor esta comissão os conselheiros do segmento de usuários Odair Roberto de 

Oliveira e Neuza Aparecida Fiuza, segmento de trabalhador Valter de Lucca e do segmento 

de gestor Matheus da Cruz Costa. 

        Aprovado o terceiro ponto de pauta referente a inclusão no SISONLINE sobre o 

preenchimento do campo a pessoa com deficiência, já realizado a alteração pela Secretaria 

de Saúde e sendo averiguado por 90 dias pela comissão de Atenção Básica deste CMS. 

        Aprovado o quarto ponto de pauta onde a conselheira Maria Inês Arantes Spinelli 

solicitou o seu desligamento da Comissão de finança e sendo substituída pelo Conselheiro 

Valter de Lucca e a substituição da conselheira Maria Devanete por a mesmo faltar em 6 

reuniões, e sendo assim foi substituída pela Marcia Garcia de Oliveira. 

      Apresentado o quinto ponto de pauta referente aos atendimentos no Hospital de Base e 

sendo esclarecidos ao pleno. 

    Aprovado o sexto ponto de pauta referente à Moção de Repúdio do CMAS e do CMDCA 

e o CMS irá fazer uma Moção de Repúdio contra a Redução Penal. 
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