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

RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 2 

DOZE. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, na sala de reuniões do Conselho 3 

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

Conselho Municipal de Saúde, Antônio Cícero Ferreira de Araújo e na presença de todos que 5 

assinaram o livro próprio, deu-se inicio a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São 6 

José do Rio Preto–SP, com os seguintes Informes: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Maria Luiza 7 

Rodrigues, Leonardo Bernardo Pinto, Sanny Lima Braga.  INFORMES: lº INFORME Secretaria 8 

da Saúde; Os informes da SMS foram prestados pela técnica do departamento de planejamento 9 
Amena Alcântara Ferraz Cury, os quais foram entregue impresso à mesa, e que ficam fazendo parte 10 

integrante desta ata como anexo. 2º. INFORME Julio Caetano – O Conselheiro Julio informa a 11 

respeito do GT de Prótese Auditiva e sugere que na próxima reunião se aprove os encaminhamentos 12 

referentes ao Grupo de Trabalho, e uma das propostas é o encaminhamento ao Secretario de Estado; 13 

informa também da proposta de reunir todos os conselhos tutelares e entidades que assistam 14 

dependentes químicos para discutir sobre álcool e drogas e a respeito da necessidade de construção de 15 

um Hospital de tratamento de dependentes químicos, fazendo uma parceria com as instituições que já 16 

atuam nesse segmento. Alertou também sobre a fundação Casa que não faz seu papel de recuperação. 17 

Diz também a respeito de profissionais que tem vários vínculos empregatícios e que o CMS irá 18 

investigar esses vínculos para ver se estão comprimindo a jornada de trabalho nos presídios, 19 

encerrando informa que a CGU estabelece que não pode ocupar vaga de usuários profissionais ou 20 

trabalhadores da Saúde. 3º Informe- CMS (Presidente Antonio Cícero Ferreira de Araujo) O 21 

presidente informa a respeito do jornal do CMS da divulgação do trabalho dos conselheiros e do CMS 22 

e informa que quem queira poderá fazer sugestão de matéria para a próxima edição. O CMS fará 23 

novas visitas nas obras que estão sendo realizado no município referente á saúde do qual varias estão 24 

em fase de acabamento. A Conselheira Celi Regina da Cruz informa que a Secretaria Municipal de 25 

Saúde vem dificultando a retirada de licença prêmio pelos servidores municipais de carreira sob o 26 

argumento de falta de servidores, porém a resolução desse problema compete à SMS, já que é direito 27 

do servidor garantido na LC nº 05/90. Foi sugerido um quinto ponto de pauta que é o projeto do Pró 28 

Saúde e PET e também foi sugerida a inversão desse ponto de pauta do quinto ponto para o primeiro, 29 

que foi aprovado por unanimidade. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – APRECIAÇÃO DO 30 

PROJETO PRÓ-SAÚDE E PET-SAÚDE. (Dr. Caldeira, Drª Maria de Fatima Faria Furlam e 31 
Drª Maria Lucia - Famerp). Feita a apresentação do ponto de pauta pelo Dr. Caldeira, Drª Maria de 32 

Fatima e Drª Maria Lucia e após todos os debates e esclarecimentos o mesmo foi Aprovado por 33 

unanimidade. SEGUNDO PONTO DE PAUTA-APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DA NOVA 34 

LEI DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. (GT - CMS) O Conselheiro Julio Caetano fez 35 

todas as explanações a respeito do GT e pediu para que se retire o ponto de pauta e que se convoque 36 

uma reunião extraordinária para que todos possam estudar com muita atenção este projeto e que está 37 

reunião extraordinária seja somente para discutir esta lei, após sua explanação a Conselheira Celi 38 

Regina pede para que o presidente da mesa leia o ofício encaminhado por ela e por outras entidades 39 

pedindo o adiamento da votação e participação de representantes de entidades civis neste projeto. 40 

Após a leitura desses ofícios e de todos os debates foi retirado o ponto de pauta. TERCEIRO 41 

PONTO DE PAUTA – APRECIAÇÃO DO PROJETO DE HABILITAÇÃO DE 01 (um) 42 

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEUTICA (TIPO I) DE ACORDO COM A PORTARIA 43 

MS Nº 3090 de 23 DE DEZEMBRO DE 2011. (Drº Hubert Eloy Richard Pontes – DAE – Saúde 44 

Mental - Secretaria de Saúde); Drº Hubert Eloy fez todas as colocações a respeito desse projeto e de 45 

sua complexidade, após debates e esclarecimentos o mesmo foi aprovado por todos os presentes. 46 

QUARTO PONTO DE PAUTA – APRECIAÇÃO DO PROJETO DE HABILITAÇÃO DO 47 

CAPS AD III DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 130 de JANEIRO de 2012. (Drº Hubert 48 

Eloy Richard Pontes – Secretaria de Saúde).  Drº Hubert Eloy fez todas as explanações a respeito 49 

desse projeto e de sua complexidade, após debates e esclarecimentos o mesmo foi aprovado por todos 50 

os presentes. QUINTO PONTO DE PAUTA - PROJETO DE HABILITAÇÃO DO SAD COM 51 



04 EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAP) DE ACORDO 52 

COM A PORTARIA MS Nº 2527 DE OUTUBRO 2011. (Diene Heiri Longui Trajano – DAE – 53 

Diretoria – Secretaria de Saúde). Após debates e esclarecimentos o mesmo foi aprovado por todos 54 

os presentes. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que eu Gilson Miguel da Silva secretariei 55 

e lavrei o presente Ata, que lida e aprovada é assinada obrigatoriamente por mim e pelo 56 

Presidente Antonio Cícero Ferreira de Araújo, sendo facultada a assinatura pelos demais 57 

conselheiros presentes que já assinaram livro de presença próprio. 58 


