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

JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE SETEMBRO DE 2 
DOIS MIL E ONZE. Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e onze, na sala de 3 

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

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

e na 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 da 7 

Secretaria Municipal de Saúde: 1º. O Secretário Municipal de Saúde informa que está 8 

sendo implantando novo sistema informatizado na Secretaria Municipal de Saúde, o qual está 9 

em fase final de implantação, sendo que tal sistema dará maior agilidade e transparência às 10 

ações da Secretaria, explicando, ainda, que a mudança do sistema poderá causar alguns 11 

transtornos, pedindo a compreensão de todos. 2º. O Secretário informa que nos meses de 12 

setembro e outubro deste ano ocorrerão os seguintes cursos de capacitação: I-) Casas de repouso 13 

e de longa permanência; II-) Tratamento de água de piscina, para profissionais que atuam em 14 

tratamento de água de piscina de uso coletivo; III-) Resíduos de saúde e sustentabilidade, para 15 

profissionais de saúde da rede particular; IV-) Procedimento operacional padrão vigilância em 16 

saúde do trabalhador. 3º. O Secretário informa que o ônibus da saúde realizará atendimento 17 

multiprofissional no Parque Nova Esperança toda quarta-feira, das 17:00 às 21:00 horas, em 18 

frente à escola do bairro. 4º. O Secretário informa, ainda, que o atendimento em saúde da 19 

família da UBSF do Parque da Cidadania foi ampliado com mais um médico, para atendimento 20 

aos moradores do novo bairro. 5º. O Secretário informa que entre os dias 20 de setembro e 1º de 21 

outubro do corrente ano, ocorrerão diversos eventos em comemoração ao Dia Mundial do Idoso, 22 

que é comemorado no dia 1º de Outubro. Na sequência, passou-se aos informes dos 23 

Conselheiros. O Conselheiro Ricardo Miguel Fasanali dirigindo sua fala os Secretario 24 

Municipal de Saúde, Dr. José Victor Maniglia, discorreu que sentiu, como os demais 25 

conselheiros, a falta que o Secretário Municipal de Saúde fez tanto à frente da SMS quanto nas 26 

reuniões deste CMS. Em seguida, O Conselheiro Leonildo Bernando Pinto informa que tanto 27 

ele quanto o conselheiro Berenguel se candidataram e foram eleitos como Conselheiros 28 

Tutelares. Informa, ainda, que fez o ‘caminho da fé’ percorrendo novecentos e poucos 29 

quilômetros até a cidade de Aparecida. Em seguida passou-se aos informes da mesa: 1º. 30 

Justificativas de ausência desta reunião dos conselheiros: Julio Cesar Figueiredo Caetano, 31 

Ana Maria Levada, Mirna Medes, Celi Regina da Cruz e Nilva Cristina Fernandes. 2º. Está 32 

ocorrendo uma Capacitação de Avaliação de Tecnologias em Saúde para os Conselheiros 33 

Municipais de Saúde, o qual é ministrado pelo Conselheiro Municipal e Nacional de Saúde, 34 

Júlio Cesar Figueiredo Caetano. 3º. O presidente presta informações sobre a atuação do CMS, 35 

em especial a atuação junto aos Agentes de Saúde, que se deu através da atuação do Presidente e 36 

dos Conselheiros Jair e Nilva, que inclusive participaram de reunião com o Secretário Municipal 37 

de Saúde e o Prefeito para melhorias salariais e demais benefícios, reunião esta que foi 38 

registrada, inclusive com lavratura de ata. 4º. O Presidente informa, ainda, que o novo Portal do 39 

CMS na internet está quase pronto e deverá ser disponibilizado nos próximos dias, sendo que 40 

esse novo portal tem a vantagem de ser dinâmico, possibilitando um fácil gerenciamento, com a 41 

inclusões e alterações de informações de forma ágil e eficaz. Encerrados os informes passou-se 42 

à Ordem do dia. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – Apreciação do Plano de Contingência 43 

da Dengue 2011-2012. O Gerente da Vigilância Ambiental, Frank Hulder de Oliveira fez a 44 

apresentação explicando que plano é dividido em dois momentos: o não epidêmico e o 45 

epidêmico. O não epidêmico engloba todas as ações de rotina, em especial aquelas preventivas. 46 

Já no epidêmico ocorre com ações de prioridade e urgência, explicando detalhadamente as ações 47 

em cada um dos momentos. Após apresentação do plano, passou-se aos esclarecimentos e 48 

debates, sendo o Plano de Contingência da Dengue 2011-2012 aprovado por unanimidade. 49 

SEGUNDO PONTO DE PAUTA – Apresentação da nova divisão de áreas do município, 50 
considerando os Núcleos da Esperança e o recenseamento do IBGE 2010. A Senhora 51 



Amena Alcântara Ferraz Curi, do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de 52 

Saúde fez a apresentação explanando que foi feito um levantamento da delimitação física do 53 

município de São José do Rio Preto, sendo esse levantamento utilizado em conjunto com as 54 

informações do IBGE para a nova divisão das áreas do município. A divisão de áreas para 55 

atuação é preconizada pelo Ministério da Saúde para planejamento das ações de saúde. Explica 56 

que houve um aumento de área, em especial a região norte e na região do Bairro São 57 

Deocleciano em razão dos condomínios. O município é dividido em 5 (cinco) distritos de saúde, 58 

sendo que não ocorreu mudança nessa estrutura, apenas um aumento de abrangência dos 59 

distritos. Em seguida apresentou as particularidades de cada distrito individualmente, 60 

informando qual o aumento de área de abrangência e populacional em cada um deles, e os 61 

indicadores de saúde de cada distrito. Após esclarecer as dúvidas e questionamentos dos 62 

conselheiros, terminou explicando que será baixada Portaria com as adequações dos distritos de 63 

saúde, para melhoria de planejamento e das ações de prevenções e assistência à saúde. 64 

TERCEIRO PONTO DE PAUTA – Apresentação do Painel de Monitoramento dos 65 
Indicadores de Saúde 2011. A apresentação foi retirada da pauta a pedido do Secretário 66 

Municipal de Saúde. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que eu Neimar Leonardo dos 67 

Santos, secretariei e lavrei o presente Ata 'ad hoc', que lida e aprovada é assinada 68 

obrigatoriamente por mim e pelo Presidente Antonio Cícero Ferreira de Araújo, sendo facultada 69 

a assinatura pelos demais conselheiros presentes que já assinaram livro de presença próprio. 70 


