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

SP, REALIZADA NO DIA QUINZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. Aos quinze dias do mês 2 

de setembro de dois mil e quatorze, na sala de reunião do Conselho Municipal de Saúde, teve início 3 

a reunião ordinária às 18h00, sob a coordenação do Presidente deste Conselho, Rogério Vinicius dos 4 

Santos e na presença de todos que assinaram o livro próprio, deu-se início à reunião ordinária com 5 

conselheiros titulares presentes com os seguintes informes: Informe I – V Encontro Municipal de 6 

Trabalhadores, será no dia vinte e seis de setembro de dois mil e quatorze as quatorze horas. 7 

Rogério V. Santos. Informe II – Audiência Pública “Acessibilidade e Mobilidade” será no dia 8 

dezenove de setembro de 2014. Rogério V. Santos. Informe III – Edital Eleição do CMS, inscrições do 9 

dia quinze ao dia trinta de setembro de dois mil e quatorze e as eleições ocorrerão do dia treze ao 10 

dia dezessete de outubro. Rogério V. Santos.  Em Informe IV – IX Conferência Municipal de Saúde 11 

será no dia vinte e nove de novembro de dois mil e quatorze no Hotel Nacional. Rogério V. Santos. 12 

Informe V – Encontro Municipal dos Conselheiros de Saúde será no dia sete de novembro de dois 13 

mil e quatorze. Rogério V. Santos. INFORME VI – Audiência Pública de Prestação de Contas da 14 

Secretaria Municipal de Saúde. Rogério V. Santos. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: Apreciação do AD 15 

REFERENDUM da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para o Convênio Nº 102/2014 16 

prestação de serviço hospitalar e ambulatorial SUS firmado com Hospital IELAR – Rogério V. 17 

Santos. Apresentado ao pleno o convênio de prestação de serviço hospitalar e ambulatorial SUS 18 

firmado com o Hospital Ielar. Aprovado com a condição de aditamento do contrato para alteração 19 

da cláusula oitava, que deverá disciplinar “DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO”, 20 

com a redação do parágrafo primeiro da seguinte forma: “Esta comissão será composta por um 21 

representante do hospital, dois representantes da SMS e dois representantes do CMS, que serão 22 

assessorados tecnicamente pelo secretário executivo e pelo assessor jurídico do CMS”. Em regime 23 

de votação, foram eleitos como representantes do CMS nesta comissão os conselheiros Maria Inês 24 

Spinelli Arantes e Rogério V. Santos. A SMS e o Ielar indicarão seus representantes em cinco dias. 25 

SEGUNDO PONTO DE PAUTA - Apreciação do AD REFERENDUM da solicitação da Secretaria 26 

Municipal de Saúde para o Convênio Nº 102/2014 subvenção social para o Hospital IELAR – 27 

Rogério V. Santos. Iniciou-se os debates sobre o tema, tendo durante os mesmos, o conselheiro 28 

Valdir Furlan se manifestado e requerido que sua manifestação constasse em ata, assim a 29 

manifestação constará como anexo à esta. Após o encerramento dos debates, o ponto de pauta foi 30 

encaminhado para votação. Em regime de votação, aprovado este convênio de subvenção 31 

condicionado a alteração da composição e periodicidade das reuniões, que constam do termo do 32 

convênio, sendo que a comissão deverá ser composta por um representante do Ielar, dois 33 

representantes da SMS e dois representantes do CMS, os quais serão assessorados pelo secretário 34 

executivo e assessor jurídico do CMS. Em regime de votação, foram eleitos como representantes do 35 

CMS nesta comissão os conselheiros Maria Inês Spinelli Arantes e Rogério V. Santos. A SMS e o Ielar 36 

indicarão seus representantes em cinco dias.  TERCEIRO PONTO DE PAUTA – Apreciação de 37 

proposta de convênio entre a UNESP e Secretaria Municipal de Saúde sem repasse de recursos 38 

financeiros (Retomada do convênio que foi encerrado em 2011) – Rogério V. Santos. Apresentada 39 

e apreciada a proposta de convênio entre a UNESP e SMS ao pleno, sendo aprovada pela maioria de 40 

votos com a condição de que a Secretaria Municipal de Saúde faça a avaliação com a participação do 41 

CMS, tendo três abstenções. QUARTO PONTO DE PAUTA: Apresentação de todos os convênios de 42 

compra de serviços SUS (Privada com fins lucrativos e Privada sem fins lucrativos) e todas as 43 

complementações de serviços, para apreciação conforme determina a Portaria GM Nº 1.034, de 44 

05/05/2010 – Margarete Vilela. Apresentada ao pleno os convênios de compra de serviços SUS. 45 

QUINTO PONTO DE PAUTA: Apresentação Proposta de Projeto no FNS Nº 11965.112000/1140-17 46 

recurso/programa/ação – objeto: aquisição de equipamentos e materiais permanentes – Rede de 47 

frio. Valor total: R$249.950,00 – Margarete Vilela. Em regime de votação, aprovado por 48 

unanimidade de votos. SEXTO PONTO DE PAUTA: Apresentação da Pactuação de Diretrizes, 49 

Objetivos, Metas e Indicadores – SISPACTO 2014 – Margarete Vilela. Em regime de votação, 50 

aprovado por unanimidade de votos. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que, secretariada 51 

pelo secretario executivo Júlio Cesar Figueiredo Caetano e lavrada por Luciene Maris Freitas de 52 

Souza assistente administrativo, a presente ata ´ad hoc´, que lida e aprovada é assinada 53 



obrigatoriamente por mim, pelo secretário executivo Júlio César Caetano e pelo Presidente do 54 

CMS, Rogério Vinicius dos Santos, sendo facultada a assinatura pelos demais conselheiros 55 

presentes que já assinaram o livro de presença próprio. 56 


