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

DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE. 2 

Ao sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e onze, na sala de reuniões do Conselho 3 

Municipal de Saúde, em segunda chamada às dezoito e trinta horas, sob a coordenação do 4 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Cícero Ferreira de Araújo e na 5 

presença de todos que assinaram o livro próprio, deu-se inicio a reunião ordinária do 6 

Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto–SP, com os seguintes Informes: 7 

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Informamos que a Conselheira Celi Regina Rodrigues, 8 

ligou no CMS avisando que não poderá participar da Reunião, pois não esta bem de saúde. 9 

A Conselheira Sanny Lima Braga ligou para informar que não poderá participar desta 10 

reunião, pois está com licença saúde de 60 dias. A Conselheira Marilda Faria Affini, não 11 

poderá participar desta reunião por estar viajando. A conselheira Teresinha Pachá, não 12 

poderá participar desta reunião por estar participando de um evento pela Secretaria de 13 

Saúde. O presidente do CMS Antonio Cícero Ferreira De Araújo alerta para a questão das 14 

faltas e ressalta que  no próximo ano será mais rígida a fiscalização. 1º. INFORMES: 15 

Planejamento; Informamos que foi publicada portaria autorizando construção de 02 16 

Academias da Saúde Amena Alcântara Ferraz. 2º Diretoria de Vigilância em Saúde a 17 

sede da equipe de vigilância ambiental barracão será entregue antes do prazo que era 18 

de 60 dias e será entregue em 35 dias; Informa que a Sede da Equipe de Vigilância 19 

Ambiental (‘’Barracão dos Agentes de Saúde’’) será entregue antes do prazo, pois já está 20 

em fase de acabamento. 3º. Diretoria de Atenção Especializada: Informamos que o CEO 21 

Norte está funcionando temporariamente no CEO Centro (devido à reforma da unidade 22 

básica do solo) que inclui adequações necessárias para melhor atendimento no CEO. A 23 

mudança ocorreu no dia 16 de Novembro, e não houve interrupção de atendimento. O 24 

telefone a ser utilizado para maiores informações é 3221-6374 devido a essa adequação a 25 

odonto da atenção básica está sendo atendida na Upa Norte. 4º Atenção Básica: Ônibus 26 

da Saúde – Estará na Estância São Luiz (Região UBSF Talhado) no dia 16/12/2011 vai 27 

estar na região estância São Luis dia 16/12 em Talhado Amena informa sobre as verbas 28 

para reforma e que a unidade do Are foi contemplada;. 5º o Presidente deste conselho 29 

informa um Convite para Inauguração da Unidade de Transplantes do Hospital de 30 

Base. Será realizado no dia 10 de Dezembro as 09:00 horas a inauguração da Unidade de 31 

Transplante do Hospital de Base. 6º Relatoria de Gestão dos Fundos Municipais de 32 

Saúde do Mês de Novembro; Informa que será realizada a reunião com a comissão de 33 

finanças Cícero informou. 7º Manual dos Conselheiros de Saúde Biênio 2011 – 2013. 34 

Informamos que será entregue em janeiro. 8º Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 35 

Informe que chegou um livro de regulamentação da Lei 8080/90. 9º. Informe sobre a 36 

situação dos farmacêuticos nas unidades de saúde Maria Luiza Rodrigues do Conselho 37 

de farmácia que esse procedimento de não distribuir psicotrópico está correta quando não 38 

tem farmacêutico, e a função do conselho regional de farmácia é fiscalizar se os 39 

farmacêuticos estão em período em integral e se tem um farmacêutico para cada unidade e 40 

para sanar essa necessidade vão analisar saída para que mesmo de férias tenham outros 41 

farmacêuticos para atender demanda; 10º. Julio Caetano Informe que foi aprovada a 42 

política nacional GLBT e o ministro assinou uma portaria para tratamento de crack. 43 

Instituto Lucy Montoro está sendo analisado devido ao investimento alto, sendo que tem 44 

outros núcleos que já trabalham na reabilitação; 11º. Informa conselheiro Leonildo B 45 

Pinto informe sobre a  destinação de donativos voluntários a entidades que prestam 46 

serviço a criança e adolescente da cidade, dia 11/12 na Sé Catedral rio preto vem uma 47 

pessoa da Saúde falar sobre saúde pública e no mesmo dia a noite Sesc também terá 48 

palestra sobre saúde pública; 12º Convenio do Samu regional que todos os municípios 49 

precisam assinar esse convenio p do para continuar atendendo a demanda de atendimento 50 

ao SUS; 13º Passada a palavra para o Dr. José Victor Maniglia fala da importância CMS e 51 



que tem papel fundamental nas decisões e enfatiza que pode deixar o cargo de Secretario 52 

da Saúde por um convite que recebeu para ser diretor técnico da diretoria regional de 53 

saúde, enfatiza que essa informação pública veio direto para o conselho que assim é 54 

privilegiado. Termina agradecendo pelos trabalhos realizados e por todas as conquistas 55 

pelo CMS e Secretaria de Saúde, ressalta sobre o importante papel do conselheiro nacional 56 

Julio Caetano e agradece ao presidente deste cms e que o admira pelo trabalho sério 57 

desempenhado por Cícero para a saúde pública. Termina falando sobre o projeto de um 14 58 

salário para o profissional que ainda é gratificado. Em seguida O presidente do CMS 59 

agradece e passa para a ordem do dia. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – APRECIAÇÃO 60 

DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2012. Amena Alcântara Ferraz.  O PAS 2012 é 61 

baseado num plano quadrianual dos próximos 4 anos. As ações ainda são intercaladas. 62 

Julio Caetano questiona sobre DST Saúde T e AIDS e Amena explica que é porque esses 63 

órgãos não tem um Qness próprio, mesmo Julio pede inclusão e ressalta que Ielar e HB 64 

também está ausente e deve estar incluído. Na página 52 incluir Ambulatório Municipal de 65 

DST, incluir ambulatório saúde T e suas ações por existir há 4 anos. Em seguida o 66 

conselheiro Doutor. Antonio Fernando Araujo ressalta a importância do avanço odontológico 67 

no SUS em endodontia, exodontia, periodontia e que agora visa o implante pelo SUS e que 68 

esse são fatos históricos para a saúde publica, termina voltando a atenção para essa 69 

questão de incluir implantes e ortodontia no Brasil Sorridente. O secretario de saúde 70 

continua falando da importância desse trabalho e que rio preto e uma das melhores cidades 71 

com tratamento odontológico e que já estão sendo feitas reuniões para analisar o que está 72 

acontecendo na odontologia. Sugestão inclusão da mesa diretora sobre a construção de um 73 

prédio ou adaptação de um hemocentro na região norte pedindo inclusão no planejamento. 74 

Conselheiro Nivaldo Avelino pede inclusão no planejamento da construção de uma unidade 75 

de saúde no Residencial Caetano. Amena explica que o projeto ainda não foi aprovado. 76 

Conselheira Camila sugere uma parceria com hemocentro para se tornar uma base de 77 

coleta na região norte, pois precisa de estrutura que envolve custeio alto. A sugestão fica 78 

fomento da implantação de uma unidade coleta de sangue na região norte em parceria com 79 

o Hemocentro de acordo com normas da VISA. O conselheiro Frank de Oliveira pedi 80 

readequação no texto da página 83 referente ao  CEREST, sobre o objetivo geral de 81 

promover ações de vigilância em saúde do trabalhador. Na página 113 readequar para 82 

implantar a vigilância do tracoma e tirar o restante da frase. Michele Dias Barcelo Pagina 83 

101 pede suprimir o objetivo implantar sistema de Registro de informatizado. Passado a 84 

palavra para o coordenador Vigilância ambiental Frank de Oliveira sugere na pagina 116 85 

tirar meta cumprida e deixar somente meta inicial não cumprida. Todas as sugestões 86 

aprovadas por unanimidade. SEGUNDO PONTO DE PAUTA – APRECIAÇÃO DO 87 

PROGRAMA DE AÇÕES E METAS – PAM 2012 – INCENTIVO FINANCEIRO PARA 88 

PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS. Amena Alcântara Ferraz. Explica que esse programa 89 

está em ascensão e que está dentro do plano.  O Conselheiro Julio Caetano elogia o PAM. 90 

Aprovado por unanimidade. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que eu Daiane 91 

Simão secretariei e lavrei o presente Ata 'ad hoc', que lida e aprovada é assinada 92 

obrigatoriamente por mim e pelo Presidente Antonio Cícero Ferreira de Araújo, sendo 93 

facultada a assinatura pelos demais conselheiros presentes que já assinaram livro de 94 

presença próprio. 95 


