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

JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE AGOSTO DE 2 
DOIS MIL E ONZE. Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e onze, na sala de 3 

reuniões do Conselho Municipal de Saúde, em segunda chamada às dezoito horas e trinta 4 

minutos, sob a coordenação do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Cícero 5 

Ferreira de Araújo e na presença de todos que assinaram o livro próprio, deu-se inicio a reunião 6 

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

informes dos conselheiros: 1º. O Conselheiro Julio Caetano informa que após 03 (três) anos 8 

sem participação do conselho, participou da reunião de contratualização tanto do Hospital de 9 

Base quanto da Santa Casa. 2º. Conselheiro Julio Caetano  ainda, que foi iniciado um processo 10 

de fiscalização de todos os serviços de saúde de São José do Rio Preto, inclusive aqueles de 11 

gestão estadual, quais sejam AME, Hospital João Paulo II, Farmácias de Alto Custo, Hospital de 12 

Base e Núcleo de Reabilitação Lucy Montoro. Além do IPA, CDP, CPP e Fundação Casa. 13 

Fiscalização que abrange os alvarás de bombeiro e VISA. 3º. O conselheiro Ricardo Fasanelli 14 

informa que conseguiu a aprovação de um convênio para realização de cirurgias bariátricas no 15 

Hospital Ielar, mas que até o momento não foi realizada qualquer cirurgia uma vez que não 16 

houve nenhum encaminhamento, mesmo existindo fila de espera para tal cirurgia no Hospital de 17 

Base. Terminou solicitando o apoio para que sejam encaminhados os pacientes para o 18 

mencionado tratamento. 4º. A conselheira Maria Luiza informa que o conselho Regional de 19 

Farmácia vai promover no dia 25 de agosto um fórum de discussão de prescrição e dispensa de 20 

medicamentos, em razão das novas regras para as prescrições. Na sequência, passou-se aos 21 

informes da mesa: 1º. Justificativas de ausência desta reunião dos conselheiros Ligiani Cristine 22 

Meireles, Osmar Alves da Silva, Valdelice Aparecida de Souza, Celi Regina da Cruz, Nivaldo 23 

Avelino, Ana Maria Levada e Leonildo Bernardo Pinto. 2º. O CMS participou de uma reunião 24 

no fórum dos conselhos de classe. 3º. O CMS recebeu visita de 03 (três) conselheiros nacionais 25 

de saúde para discussão sobre a etapa municipal que antecede a Conferência Nacional de Saúde, 26 

na qual foram prestadas informações e apresentação de todos os documentos que validam a 27 

etapa municipal. Encerrados os informes passou-se à Ordem do dia. PRIMEIRO PONTO DE 28 

PAUTA – Apresentação referente a Captação de Doadores de Sangue e Medula Óssea em 29 
São José do Rio Preto. O Sr. Mateus Leandro de Mendonça, representante do Hemocentro de 30 

São José do Rio Preto fez a apresentação explicando que o Hemocentro atende 04 (quatro) 31 

hospitais em São José do Rio Preto, além de 27 (vinte e sete) municípios da região, sendo que a 32 

doação de sangue no município alcança apenas 1% (um por cento) da população. Há 33 

necessidade de aumentar o número de doadores, já que o que ocorre é apenas a reposição do 34 

banco de sangue e não o aumento do estoque, que esta  apresentação tem como finalidade 35 

iniciar a discussão sobre a política do sangue para definir estratégias e ações que elevem o 36 

número de doadores de sangue e medula óssea. Aproveitou, ainda, para informar que, em razão 37 

da recente morte de doadora de medula veiculada na imprensa local, o Hemocentro está 38 

debatendo com a mídia a forma de atuação desta, que vem se mostrando destrutiva. SEGUNDO 39 

PONTO DE PAUTA – AD referendum – Projeto para Aquisição de Equipamentos para 40 
Unidades de Referência em Medicina Física e Reabilitação. O  presidente esclareceu que em 41 

razão da urgência em enviar o projeto ao Ministério da Saúde, e sem tempo hábil para a reunião 42 

deste CMS, o mesmo foi aprovado 'Ad referendum', nos termos do Regimento Interno. Após 43 

apresentação do projeto pela coordenadora dos ambulatórios de reabilitação, Neuseli  Marino 44 

Lamari,  passou-se aos esclarecimentos e debates, sendo o 'ad referendum' aprovado por 45 

unanimidade. TERCEIRO PONTO DE PAUTA – AD referendum – Projeto para 46 

Implantação da Oficina Ortopédica para Pessoa com Deficiência (Órteses, Próteses e 47 
Meios Auxiliares de Locomoção). O  presidente esclareceu que em razão da urgência em 48 

enviar o projeto ao Ministério da Saúde, e sem tempo hábil para a reunião deste CMS, o mesmo 49 

foi aprovado 'Ad referendum', nos termos do Regimento Interno. Após apresentação do projeto 50 

pela coordenadora dos ambulatórios de reabilitação, Neuseli  Marino Lamari,  passou-se aos 51 



esclarecimentos e debates, sendo o 'ad referendum' aprovado por maioria de votos, sendo 52 

contrário o conselheiro José Luis Esteves Francisco. QUARTO PONTO DE PAUTA - AD 53 

referendum – Projeto de Formação e Educação Permanente dos Profissionais e Equipes 54 
Interdisciplinares e Incremento da Formação de Familiares Cuidadores de Idosos. O  55 

presidente esclareceu que em razão da urgência em enviar o projeto ao Ministério da Saúde, e 56 

sem tempo hábil para a reunião deste CMS, o mesmo foi aprovado 'Ad referendum', nos termos 57 

do Regimento Interno. Após apresentação do projeto pelo coordenador do programa de 58 

promoção à saúde, Dr. Antônio Caldeira da Silva,  passou-se aos esclarecimentos e debates, 59 

sendo o 'ad referendum'  aprovado por unanimidade. QUINTO PONTO DE PAUTA – AD 60 

referendum – Projeto para Capacitação de Profissionais da Área de Reabilitação Física 61 
pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. O  presidente 62 

esclareceu que em razão da urgência em enviar o projeto ao Ministério da Saúde, e sem tempo 63 

hábil para a reunião deste CMS, o mesmo foi aprovado 'Ad referendum', nos termos do 64 

Regimento Interno. Após apresentação do projeto pela coordenadora dos ambulatórios de 65 

reabilitação, Neuseli  Marino Lamari,  passou-se aos esclarecimentos e debates, sendo o 'ad 66 

referendum' aprovado por unanimidade. SEXTO PONTO DE PAUTA - Apreciação do 67 

Programa Academia para Saúde. O presidente do CMS informou que, após a expedição da 68 

convocação, em razão da urgência em enviar o projeto ao Ministério da Saúde, aprovou o 69 

projeto 'ad referendum' o que leva à alteração do ponto de pauta para 'Ad referendum' do 70 

Programa Academia para Saúde. Após apresentação do projeto pelo coordenador do 71 

programa de promoção à saúde, Dr. Antônio Caldeira da Silva,  passou-se aos esclarecimentos e 72 

debates, sendo o 'ad referendum' aprovado por unanimidade. SÉTIMO PONTO DE PAUTA - 73 

Apreciação do Projeto de Habilitação de NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) no 74 
Distrito V. Após apresentação do ponto de pauta, pela coordenadora do Programa de Saúde da 75 

Família, Juliana Chimello Ferreira, passou-se aos esclarecimentos e debates, aprovando-se o 76 

Projeto por unanimidade. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que eu Neimar Leonardo 77 

dos Santos, secretariei e lavrei o presente Ata 'ad hoc', que lida e aprovada é assinada 78 

obrigatoriamente por mim e pelo Presidente Antonio Cícero Ferreira de Araújo, sendo facultada 79 

a assinatura pelos demais conselheiros presentes que já assinaram livro de presença próprio. 80 


