
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO–SP, 1 

REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZ. Aos trinta e um dias do mês de março 2 

de dois mil e dez, em segunda chamada às dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do 3 

Conselho Municipal de Saúde, sob a coordenação da Presidente Sanny Lima Braga e na presença de 4 

todos que assinaram o livro de presença, deu-se início a reunião ordinária do Conselho Municipal de 5 

Saúde de São José do Rio Preto–SP. APROVAÇÃO DA ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA VINTE E 6 

QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE. NARRATIVA: Após correções de digitação, o plenário 7 

aprovou a ata da reunião ordinária de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dez. INFORMES. Item 8 

Hum – Justificativas de Ausência. Narrativa: A Presidente do CMS informa ao plenário que os 9 

conselheiros Leonildo Bernardo Pinto, José Victor Maniglia, Teresinha Pachá, Osmari Virgínia Mendonça 10 

e Celi Regina da Cruz, justificaram ausência desta reunião. Item Dois – Posse CLS - Conselhos Locais de 11 

Saúde – UBSF Caic/Cristo Rei e UBSF Gabriela. Narrativa: Sanny coloca que no dia 24 de março na 12 

Câmara Municipal foram empossados os Conselheiros Locais de Saúde da UBSF Caic/Cristo Rei e UBSF 13 

Gabriela. Item Três – Lançamento das Pré-Conferências de Saúde 2010. Narrativa: Dando continuidade 14 

Sanny coloca que durante a Posse dos CLS foi realizado o Lançamento das Pré-Conferências de Saúde 15 

2010. Coloca ainda que todos os conselheiros foram convidados a participar deste tão importante ato e 16 

agradece a presença dos que puderam comparecer. Item Quatro – Pré-Conferências de Saúde 2010. 17 

Narrativa: A Presidente relembra a todos que de 05 de abril até o dia 20 de maio, acontecerão as Pré-18 

Conferências de Saúde, que este ano tem como tema “SUS: Vamos cuidar do que é nosso!”. Informa que 19 

os materiais de divulgação estão disponíveis para que os conselheiros levem para suas entidades e 20 

articulem a participação da população. Esclarece que a pré-conferência se dará em dois momentos, 21 

durante o dia funcionários do CMS e conselheiros estarão na Unidade de Saúde realizando uma pesquisa 22 

com os usuários sobre a saúde pública em nosso município e referente ao atendimento prestado pela 23 

unidade. A partir das 19:00 horas o resultado da pesquisa será apresentado aos participantes e a partir 24 

desse resultado, formularam diretrizes para melhoria da saúde pública em São José do Rio Preto. 25 

Diretrizes essas que serão apreciadas na VII Conferência Municipal de Saúde. Item Cinco – Alteração de 26 

Indicação do representante do GADA – Grupo de Amparo ao Doente de AIDS. Narrativa: A Presidente 27 

informa ao plenário que o GADA (Grupo de Amparo ao Doente de AIDS) alterou sua representação, 28 

sendo agora representada pela Sra. Sibel Maria Atílio. Item Seis – Participação do Conselheiro 29 

Municipal de Saúde, Júlio Caetano no CNS – Conselho Nacional de Saúde. Narrativa: Passa a para o 30 

conselheiro Júlio César Figueiredo Caetano, este coloca que foi eleito Conselheiro Nacional de Saúde, 31 

pelo segmento de Patologia (Hepatites Virais e Transplantados de Fígado). Enfatiza que é a primeira vez 32 

na história que nosso município é representado no CNS. Coloca que o que for preciso e necessário para 33 

nosso município e região estará fazendo a articulação. Coloca ainda que está no CNS há três meses e já 34 

conseguiu uma grande conquista, apresentar no pleno do CNS o Panorama das Hepatites Virais no Brasil, 35 

sendo a primeira vez que o Conselho realiza a discussão deste assunto. Finaliza agradecendo o empenho 36 

do CMS e da SMS que viabilizaram sua participação no CNS. Item Sete – Andamento dos CLS - Conselhos 37 

Locais de Saúde. Narrativa: Passada a palavra para a conselheira Sônia Paz, esta coloca que conforme 38 

informado anteriormente foi implantada a Comissão de Ética dos CLS, que trabalhou incansavelmente 39 

na elaboração do Código de Ética dos Conselhos Locais. Esclarece que foi um processo muito 40 

participativo e o Fórum dos CLS aprovaram o Código apresentado na última reunião. Coloca ainda que já 41 

há dois casos para a Comissão de Ética analisar, dois conselheiros já foram encaminhados para a 42 

Comissão. Item Oito – Reunião Comissão Municipal de DST/AIDS. Narrativa: Passada a aplavra para a 43 

conselheira Brunna Valin, esta coloca que a Comissão Municipal de DST/AIDS, a qual faz parte, tem se 44 

reunido mensalmente para discutir os temas propostos pela referida Comissão. RETIRADA DE PONTO DE 45 

PAUTA. NARRATIVA: A Presidente informa ao plenário que foi solicitado pela Secretaria Municipal de 46 

Saúde a retirada do décimo ponto de pauta, Apresentação do Projeto de Gratificação por Equipe. 47 

PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE AO USO DE 48 

BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. NARRATIVA: 49 

Passada a palavra para Telma Abrahão esta coloca que a Campanha Educativa de Combate ao Uso de 50 

Bebida Alcoólica para Adolescentes em nosso município, é um projeto piloto que tem busca atingir os 51 



adolescentes freqüentadores e consumidores de bebidas alcoólicas em bares da Avenida Alberto 52 

Andaló. Coloca ainda que o objetivo é mobilizar a comunidade deste município sobre as conseqüências 53 

do uso indevido e abusivo de bebidas alcoólicas por adolescentes. Informa que será aplicada ações 54 

estratégicas de comunicação, informação e sensibilização através da mídia, imprensa, rádio e 55 

distribuição de material educativo. Haverá ainda intervenções diretas junto ao público alvo consumidor, 56 

bem como aos fornecedores, proprietários, gerentes, garçons e atendentes. Telma esclarece que as 57 

estratégias a serem adotadas sendo, sensibilizar os gestores e executores da rede social do município; 58 

treinamento e sensibilização dos garçons, proprietários e gerentes dos bares; distribuição de material 59 

educativo da campanha, camisetas, adesivos, porta copos e outros; veiculação de jingles da campanha e 60 

informar aos órgãos competentes o delito. Telma coloca que inicialmente buscaram parceiros para 61 

execução deste projeto, como, os Conselhos que protegem crianças e adolescentes, Polícia Militar, 62 

Conselhos Tutelares, a Mídia e Secretaria da Fazenda Estadual. Telma esclarece que este projeto gerará 63 

uma demanda maior de processos, pois a partir do momento em que os estabelecimentos são flagrados 64 

vendendo bebida alcoólica a menores de idade, tem sua inscrição cassada, ficando impossibilitado de 65 

CNPJ e ICMS, pelo período de 10 (dez) anos, de acordo com a Lei Estadual nº 12.540. Coloca que a 66 

participação da Polícia Militar é fundamental neste projeto, pois a partir do flagrante a Polícia gera o 67 

Boletim de Ocorrência que automaticamente será enviado a Secretaria da Fazenda e cassação de alvará 68 

na Prefeitura e Vigilância Sanitária. Telma informa ao plenário que todo cidadão pode denunciar o 69 

consumo e venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos, basta ligar na Polícia Militar e fazer a 70 

denúncia. Informa ainda que a capacitação se iniciará com o bar do Automóvel Clube, Jonhy Beer, 71 

Cachaçaria, Bacana, Zero Grau e Chopp & Cia. Passada a palavra para o conselheiro Francisco Bezerra 72 

Brito este sugere que o projeto seja ampliado para as escolas do município. Passada a palavra para a 73 

conselheira Sônia Paz, esta sugere que o Disque Saúde seja parceiro neste projeto, pois poderá receber 74 

as denúncias da população. Sugere ainda que os próprios adolescentes neste projeto para auxiliarem na 75 

sensibilização e conscientização. Telma finaliza agradecendo o espaço para divulgação do projeto e 76 

coloca que a Coordenação do Projeto está aberta a sugestões. SEGUNDO PONTO DE PAUTA - 77 

APRECIAÇÃO DO BALANCETE GLOBAL DE RECEITAS E DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 78 

REFERENTE AO ANO DE 2009. NARRATIVA: Passada a palavra para Idevaldo Castanhole, Gestor do 79 

Fundo Municipal de Saúde, este coloca que conforme acordado na reunião anterior, está apresentando 80 

o Balancete de Receitas e Despesas do ano de 2009 na Secretaria Municipal de Saúde. Idevaldo coloca 81 

que o saldo bancário em 31 de dezembro de 2008 era de R$ 9.733.238,21 (nove milhões setecentos e 82 

trinta e três mil duzentos e trinta e oito Reais e vinte um centavos). Apresenta os recursos, Estadual e 83 

Federal, recebidos mês a mês pela SMS com total anual de R$ 74.203.335,37 (setenta e quatro milhões 84 

duzentos e três mil trezentos e trinta e cinco Reais e trinta e sete centavos). Apresenta ainda as despesas 85 

da SMS, relacionadas mês a mês com valor anual total de R$ 75.591.539,15 (setenta e cinco milhões 86 

quinhentos e noventa e um mil quinhentos e Trinta e nove Reais e quinze centavos). Informa que o saldo 87 

bancário em 31 de dezembro de 2009 era de R$ 8.345.034,43 (oito milhões trezentos e quarenta e cinco 88 

mil trinta e quatro Reais e quarenta e três centavos). Finaliza esclarecendo que os saldos bancários, bem 89 

como as receitas e despesas estão de acordo com os extratos bancários e conciliação da Prefeitura 90 

Municipal. Sanny coloca que toda a documentação é recebida mensalmente pelo CMS e está à 91 

disposição dos conselheiros para que todos possam analisar. TERCEIRO PONTO DE PAUTA – 92 

APRECIAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFRENTE AO MÊS DE 93 

JANEIRO DE 2010. NARRATIVA: Passada a palavra para a conselheira Nanci Navas Carvalho, integrante 94 

da Comissão de Finanças, esta solicita vista do terceiro ponto de pauta, Apreciação dos Relatórios 95 

Financeiros do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de janeiro de 2010, por não ter tido tempo 96 

hábil para apreciação da Comissão de Finanças. Diante o pedido da conselheira, o referido ponto de 97 

pauta será apreciado na próxima reunião ordinária do CMS. QUARTO PONTO DE PAUTA - APRECIAÇÃO 98 

DA MOÇÃO DE APOIO À AMICC (ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER OU 99 

CARDIOPATIA). NARRATIVA: A Presidente solicita vista do ponto de pauta, Apreciação da Moção de 100 

Apoio à AMICC (Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia), devido no documento 101 

enviado não haver maiores explicações da finalidade dessa moção. Coloca que conversará com o 102 



Secretário de Saúde para esclarecer essa solicitação e o referido ponto de pauta será apreciado na 103 

próxima reunião ordinária. QUINTO PONTO DE PAUTA - APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES 104 

DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (EACS) - UBS VILA TONINHO. NARRATIVA: 105 

Passada a apalavra para Paula Sodré, coordenadora da estratégia de saúde da família, esta coloca que a 106 

UBS Vila Toninho não é uma unidade com estratégia de saúde da família, com isso, cada agente de 107 

saúde fica responsável por 800 (oitocentas) famílias. Com este projeto de qualificação das equipes de 108 

agentes comunitários de saúde da família, cada agente passará atender 200 (duzentas) famílias, com um 109 

trabalho diferenciado, de ver o paciente como um todo e não apenas os focos de dengue. Paula enfatiza 110 

que este projeto está de acordo com plano da SMS em aumentar a cobertura de estratégia da família no 111 

nosso município. Coloca que com essa qualificação o município receberá o incentivo no valor de R$ 112 

651,00 (seiscentos e cinquenta e um Reais) por agente de saúde. Finaliza informando que com este 113 

projeto haverá a necessidade de novas contratações de agentes comunitários de saúde para atender a 114 

demanda. Após as devidas colocações o plenário aprovou a Qualificação das Equipes de Agentes 115 

Comunitários de Saúde da Família (EACS) - UBS Vila Toninho. SEXTO PONTO DE PAUTA – APRECIAÇÃO 116 

DA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (EACS) - UBS 117 

VILA MAYOR. NARRATIVA: Dando continuidade, Paula Sodré esclarece que o projeto de Qualificação 118 

das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde da Família (EACS) - UBS Vila Mayor, tem o mesmo 119 

objetivo do ponto de pauta anterior. Após as devidas colocações o plenário aprovou a Qualificação das 120 

Equipes de Agentes Comunitários de Saúde da Família (EACS) - UBS Vila Mayor. SÉTIMO PONTO DE 121 

PAUTA – APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA DA UBSF ENGENHEIRO 122 

SCHMITT. NARRATIVA: Dando continuidade Paula esclarece que recentemente foi implantada uma nova 123 

equipe de saúde da família na UBSF Engenheiro Schmitt e este projeto prevê a qualificação desta 124 

segunda equipe. Após as devidas colocações o plenário aprovou a Qualificação das Equipes Saúde da 125 

Família da UBSF Engenheiro Schmitt. OITAVO PONTO DE PAUTA – APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS 126 

EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA DA UBSF GABRIELA. NARRATIVA: Paula Sodré coloca que este projeto 127 

prevê apenas a qualificação junto ao Ministério da Saúde das equipes de saúde da família na UBSF 128 

Gabriela, tendo em vista que estas equipes já estão implantadas. Esclarece que com essa qualificação o 129 

município receberá o incentivo de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais). Após as devidas colocações o plenário 130 

aprovou a Qualificação das Equipes Saúde da Família da UBSF Gabriela. NONO PONTO DE PAUTA – 131 

APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA DA UBSF CAIC/CRISTO REI. 132 

NARRATIVA: Paula esclarece que este projeto tem o mesmo objetivo dos pontos de pauta anteriores já 133 

apresentados. Após as devidas colocações o plenário aprovou a Qualificação das Equipes Saúde da 134 

Família da UBSF Caic/Cristo Rei. Sem mais a tratar, deu–se por encerrada a reunião que eu Nathália 135 

Brandão Prota, secretariei e lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e 136 

pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sanny Lima Braga. Estiveram presentes na reunião os 137 

conselheiros: Marilda Faria Affini, Antonio da Silva Pereira, Mirna Medes, Sônia Aparecida Paz 138 

Furlanetto, Maria Aparecida Abel Firmino, José Carlos Martins Garcia, Antonio Caldeira da Silva, Júlio 139 

César F. Caetano, Francisco Bezerra de Brito, Nanci Navas Carvalho, Antonio Fernando Arcanjo, Brunna 140 

Valinn, Sibel M. Attifio, Sanny Lima Braga, Cleverson Luis Rocha D’ Ávila, Jorge Fares, Ricardo Miguel 141 

Fasanelli, Pedro Gomes e Geovanne F. de Souza. 142 


