
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA QUATRO DE 2 
JULHO DE DOIS MIL E ONZE. Aos quatro dias do mês julho de dois mil e onze, na sala 3 

de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, em primeira chamada às dezoito horas, sob a 4 

coordenação do Vice Presidente Rogério Vinícius dos Santos e de Gilson Miguel da Silva 5 

secretário Executivo deste Conselho e na presença de todos que assinaram o livro próprio, 6 

deu-se inicio a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto–7 

SP. INFORMES: Item hum: Dr. Rogério inicia com o primeiro informe falando da 8 

ausência do presidente deste Conselho Antonio Cícero e do Conselheiro Nivaldo Avelino. 9 

Item dois: Convite da Defensoria Pública para participar da Pré-conferência da Regional de 10 

São José do Rio Preto. Item três: O Secretário de Saúde Jose Victor Maniglia informou a 11 

realização do segundo fórum dos Agentes de Saúde no qual foi criado uma comissão para 12 

discutir as reivindicações da categoria, os Conselheiros Jair Antonio de Souza e Antonio 13 

Cícero Ferreira de Araújo foram eleitos para fazer parte desta comissão. PRIMEIRO 14 

PONTO DE PAUTA: Convocação para Etapa Municipal de Saúde de São José do Rio 15 

Preto antecedendo a 6ª Conferência Estadual e 14ª Conferência Nacional de Saúde. 16 
Narrativa: O Vice Presidente Rogério fala sobre a convocação da etapa Municipal que é 17 

uma plenária para indicação de delegados para a etapa regional e desta regional serão eleitos 18 

delegados para a Conferência Estadual. A conselheira Celi Regina Cruz sugere que essas 19 

reuniões teriam que ser mais organizadas, pois já era de conhecimento de todos essas etapas. 20 

O Advogado do CMS Neimar dos Santos explica que a resposta do Conselho Nacional e 21 

Estadual sobre o aproveitamento das propostas tiradas na última Conferência Municipal de 22 

Saúde se deu em cima da hora por isso causou esse transtorno, sendo a resposta positiva não 23 

haveria necessidade da Etapa Municipal o que não ocorreu. A conselheira Sanny lima Braga 24 

também questiona sobre o evento dizendo que o CMS nunca precisou pedir para ninguém ao 25 

indicar seus delegados. O vice presidente Rogério explica que foi exatamente por esse 26 

motivo que essa reunião teve de ser feita as pressas. Julio Caetano Conselheiro Nacional de 27 

Saúde fala da importância da participação de Rio Preto, mas que é preciso fazer a discussão 28 

dos eixos temáticos e de eleger os delegados e que esta Etapa Municpal é uma forma que o 29 

Estado encontrou para garantir a discussão e participação levada ao Conselho Nacional. Após 30 

os esclarecimentos foi colocado em votação este ponto de pauta sendo 14 (quatorze) votos 31 

favoráveis e 02 (duas) abstenções sendo da Conselheira Celi Regina e Sanny Lima. 32 

SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Aprovação do Regimento Interno da Etapa Municpal 33 

de Saúde de São Jose do Rio Preto antecedendo a 6ª Conferência Estadual e 14ª 34 
Conferência Nacional de Saúde.  Conselheiro e Vice Presidente Rogério propõe a votação 35 

sem a leitura do regimento uma vez que este foi baixado pela Presidenta e pelo Governador 36 

sendo assim não poderia haver modificações neste regimento. Foi colocada em votação a 37 

proposta de se votar sem a leitura do regimento, uma vez que todos os presentes receberam 38 

copias deste regimento. Foi aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 02 (duas) 39 

abstenções sendo da Conselheira Celi e da Conselheira Sanny. O conselheiro Leonildo fala 40 

que o tempo dessa etapa de 3:00 hs é curto e que o número de pessoas é sucinto para se 41 

reunir em apenas um dia na Câmara, este sugere que se faça em 4:00 hs. Maria Nercina 42 

conselheira pergunta sobre o material a ser discutido e Neimar esclarece que o eixo  temático 43 

veio pronto do Conselho Nacional de Saúde. Julio Caetano expõe a importância de todos se 44 

envolverem com a questão que é uma conquista muito importante, elogiou a iniciativa da 45 

mesa diretora e termina falando que é preciso ter consciência. O Vice Presidente Rogério 46 

volta a esclarecer que não foi culpa da diretoria desse conselho fazer de ultima hora que 47 

também o conselho foi avisado de ultima hora e que a plenária seria necessária. Sanny 48 

conselheira diz que pode estar tendo equivoco porque as datas já estavam definidas desde o 49 

ano passado, até porque o prazo sempre é o mesmo, e que a conferencia não precisa de 50 

permissão para acontecer. Rogério disse que a ação foi exigir um reconhecimento e não 51 

permissão.  Após todos as discussões e esclarecimentos foi colocada em votação a sugestão 52 



do Conselheiro Leonildo, sendo aprovado por 16 (dezesseis) votos favoráveis sem nenhum 53 

voto contra ou abstenção, o novo horário para a plenária a ser realizada no dia treze de julho 54 

de dois mil e onze das 18:00 hs as 22:00 hs na Câmara Municipal de São José do Rio Preto.  55 

Em seguida foi colocado em votação o Regimento Interno, sendo este aprovado por 16 56 

(dezesseis) votos favoráveis sem nenhum voto contrário ou abstenção. Sem mais se deu por 57 

encerrada a reunião que eu Daiane Jaqueline Simão secretariei e lavrei o presente ata ‘ad 58 

hoc’, que lida e aprovada é assinada obrigatoriamente por mim e pelo Vice Presidente 59 

Rogério Vinicius dos Santos, sendo facultada a assinatura pelos demais Conselheiros 60 

presentes que já assinaram o livro de presença próprio. 61 


