
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 2 

JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE. Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois 3 

mil e onze, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, em segunda 4 

chamada às dezoito horas e trinta minutos, sob a coordenação do Presidente do 5 

Conselho Municipal de Saúde, Antônio Cícero Ferreira de Araújo e na presença de 6 

todos que assinaram o livro próprio, deu-se inicio a reunião ordinária do Conselho 7 

Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP.  APROVAÇÃO DA ATA. 8 

NARRATIVA: Após as correções apresentadas pelos Conselheiros, em especial 9 

pela inclusão das falas das Conselheiras Teresinha Aparecida Pachá e Sanny Lima 10 

Braga, a ata da reunião ordinária do dia 09 de dezembro de dois mil e dez, foi 11 

aprovada por unanimidade. Na sequência, o Conselheiro Jair Antonio de Souza, 12 

fazendo uso da palavra, esclareceu que teve seu nome citado na manifestação da 13 

Conselheira Sanny que consta da ata aprovada, e gostaria de esclarecer que ao 14 

contrário do que foi mencionado pela conselheira e que constou na ata aprovada, 15 

tem total e plena liberdade para exercer a função de conselheiro, não sofrendo 16 

qualquer tipo de interferência ou pressão da gestão. INFORMES. Item um - 17 

Eleição da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. NARRATIVA: O 18 

conselheiro Julio Caetano informa que pela primeira vez seria eleito um usuário 19 

para presidência do CNS, porém a eleição da mesa diretora foi suspensa em razão 20 

de manobra do governo que levantou dúvida jurídica confrontando Decreto 21 

presidencial e o Regimento Interno do CNS, mas houve parecer jurídico favorável à 22 

realização da eleição, que ocorrerá, provavelmente, no mês que vem. Que é a 23 

primeira vez que o Ministro da Saúde tem pretensão fazer parte do CNS e de se 24 

candidatar à presidência, o que é positivo, mas que fica evidente se tratar de 25 

estratégia para impedir a eleição de um usuário para presidência do órgão, contido 26 

tal deve ocorrer já que o usuário tem apoio de um trabalhador e um prestador e 27 

será eleita a conselheira Jurema Werneck. Item dois - Denuncias relativas aos 28 

serviços de saúde do município. NARRATIVA: O conselheiro Julio Caetano 29 

informa que recebeu denúncia de gestante HIV positiva sobre discriminação tanto 30 

no HB como na Santa Casa, e que na ausência do presidente tomou as 31 

providências em conjunto com o vice-presidente Rogério Vinícius dos Santos, 32 

encaminhando a denúncia à Secretaria Municipal de Saúde e à ouvidoria da DRS 33 

XV para averiguação. Informa, ainda, que recebeu denúncia referente ao serviço 34 

de hemodiálise, e orientou o usuário a formalizar a denúncia junto ao Conselho 35 

Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, ANVISA e para a própria 36 

Diretoria Clínica da Beneficência Portuguesa. Que já sugeriu ao Presidente deste 37 

CMS que um grupo de conselheiros acompanhe o serviço de hemodiálise do 38 

município. Em seguida, a conselheira Teresinha Aparecida Pachá informou que as 39 

denúncias recebidas foram encaminhadas para a Auditoria e estão sendo apuradas, 40 

sendo que com relação às gestantes HIV foi realizada reunião na SMS e junto aos 41 

hospitais e foram detectadas falhas que serão sanadas. Item três - Aquisição de 42 

ambulâncias. NARRATIVA: A conselheira Teresinha Aparecida Pachá informa 43 

que foram adquiridas duas novas ambulâncias que integrarão a frota do SAMU 44 

Regional para organizar a rede de trinta e um municípios. Item quatro - Faxina 45 

urbana. NARRATIVA: A conselheira Teresinha Aparecida Pachá informa que no 46 

dia 17 de janeiro deu-se início à faxina urbana que consiste na limpeza de todas as 47 

áreas verdes da cidade, sejam públicas ou privadas, que no caso das privadas, o 48 

proprietário é notificado a limpar em quinze dias e em não o fazendo, o município 49 

o faz e multa o proprietário. Que a limpeza é acompanhada pelos agentes de 50 

saúde que logo que acabada a limpeza já fazem o arrastão e eliminam os 51 

criadouros. O serviço é realizado em parceira com as Secretarias do meio 52 



ambiente, de serviços gerais e de obras. Item cinco - Audiência Pública. 53 

NARRATIVA: A conselheira Teresinha Aparecida Pachá informa que no dia vinte e 54 

um de janeiro deste ano foi realizada a audiência pública, agradecendo a presença 55 

de alguns conselheiros destacando a importância dos conselheiros na audiência. 56 

Item seis - Ampliação do Programa de antitabagismo. NARRATIVA: A 57 

conselheira Teresinha Aparecida Pachá informa que no dia vinte e quatro de 58 

janeiro do corrente ano foi ampliado o tratamento de antitabagismo no município, 59 

que passa a ter atendimento na UBS do Solo Sagrado, além do que já existia na 60 

Unidade do Bairro Santo Antonio. Item sete - Capacitação de profissionais de 61 

saúde para Campanha de orientação sobre hanseníase. NARRATIVA: A 62 

conselheira Teresinha Aparecida Pachá informa que no dia vinte e sete de janeiro 63 

deste ano, acontecerá, na Secretaria Municipal de Saúde uma capacitação de 64 

profissionais de saúde para campanha de orientação sobre hanseníase e que seria 65 

importante a presença dos conselheiros. Item oito. Campanha de orientação 66 

sobre hanseníase. NARRATIVA: A conselheira Teresinha Aparecida Pachá 67 

informa que do dia vinte e oito de janeiro ao dia dezoito de fevereiro deste ano 68 

acontecerá a Campanha de orientação sobre hanseníase em todas as  vinte e cinco 69 

unidades de saúde do município. Item nove - Justificativa de ausência. 70 

NARRATIVA: O presidente informa que o conselheiro Leonildo Bernardo Pinto 71 

justificou sua ausência nesta reunião. Item dez - Festa da Tapioca. NARRATIA: 72 

O presidente informa que no dia cinco de fevereiro acontecerá a Festa da Tapioca, 73 

no Círculo Operário, com o grupo Forró Cordel. EXCLUSÃO DE PONTO DE 74 

PAUTA. NARRATIVA: O presidente solicita a exclusão do terceiro, nono e décimo 75 

terceiro pontos de pauta, já que tais exclusões foram solicitadas pelo Grupo de 76 

Trabalho que estuda as alterações no Regimento Interno do CMS, pois tanto a 77 

composição quanto as atribuições das Comissões do CMS poderão ser  alteradas, o 78 

que levaria à uma eleição desnecessária nesta reunião. Após debate do plenário e 79 

não se chegando à consenso, o conselheiro Julio Caetano pediu vista dos pontos, 80 

que não serão objeto de deliberação nesta reunião. INCLUSÃO DE PONTO DE 81 

PAUTA. NARRATIVA: O presidente solicita a inclusão do décimo quinto ponto de 82 

pauta, que seria a indicação de um conselheiro para compor a Comissão de 83 

Contratualização do Hospital de Base do DRS XV - Departamento Regional de 84 

Saúde, sendo aprovada por unanimidade, pelo plenário a inclusão do ponto de 85 

pauta. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE. 86 

NARRATIVA: Passada a palavra para a conselheira Teresinha Aparecida Pachá 87 

para apresentação do ponto de pauta, a mesma sugere que as explicações, 88 

alterações e inclusões sejam feitas folha a folha, em razão de se tratar de 89 

documento extenso, a qual foi acatada pelo plenário. Com explicações prestadas e 90 

alterações e inclusões apresentadas pelo plenário, foi aprovada, por unanimidade, 91 

a Programação Anula de Saúde. SEGUNDO PONTO DE PAUTA. AGENDA DO 92 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2011. NARRATIVA: O 93 

presidente esclarece que é necessário definir as datas das reuniões ordinárias do 94 

CMS. Passada a palavra ao assessor jurídico do CMS, Neimar Leonardo dos Santos, 95 

este esclarece que o Regimento Interno do CMS estabelece que no ano devam ser 96 

realizadas onze reuniões ordinárias, e que nos anos anteriores não eram realizadas 97 

reuniões no mês de janeiro de cada ano, mas como este ano a reunião está 98 

ocorrendo em janeiro é necessário definir as datas das próximas dez reuniões do 99 

ano, bem como o mês em que não se realizará a reunião ordinária. O plenário 100 

sugeriu dois meses para não realização da reunião, dezembro ou julho, sendo 101 

colocada em votação que restou empatada, com sete votos para cada mês, 102 

definindo o Presidente, através do voto de qualidade, que não acontecerá reunião 103 

no mês de julho de dois mil e onze. Em seguida o Plenário deliberou, com onze 104 



votos favoráveis, nenhum contrário e com quatro abstenções, que as reuniões 105 

ocorram nas segundas quartas-feiras de cada mês, com exceção do mês de 106 

outubro (feriado nacional), que acontecerá na terceira quarta-feira do mês. O 107 

plenário também deliberou, por unanimidade, que o horário da primeira chamada 108 

será às dezoito horas e a segunda chamada às dezoito horas e trinta minutos. 109 

TERCEIRO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO DE CINCO (05) CONSELHEIROS 110 

TITULARES QUE IRÃO COMPOR A COMISSÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS. 111 

NARRATIVA: Excluído da pauta em razão de pedido de vista do conselheiro Julio 112 

Caetano. QUARTO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO DE UM (01) CONSELHEIRO 113 

PARA COMISSÃO GESTORA DO IELAR. NARRATIVA: Passada a palavra para o 114 

plenário para que os conselheiros interessados a participar desta comissão se 115 

manifestem a Conselheira Mirna Medes se disponibilizou a representar o CMS na 116 

comissão, sendo aprovada a indicação, por unanimidade. QUINTO PONTO DE 117 

PAUTA. ELEIÇÃO DE UM (01) CONSELHEIRO PARA COMISSÃO GESTORA 118 

SANTA CASA. NARRATIVA: Passada a palavra para o plenário para que os 119 

conselheiros interessados a participar desta comissão se manifestem o Conselheiro 120 

Júlio Caetano se disponibilizou a representar o CMS na comissão, sendo aprovada 121 

a indicação, por unanimidade. SEXTO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO DE DOIS 122 

(02) CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONSELHO CONSULTIVO 123 

DO SEMAE. NARRATIVA: Passada a palavra para o plenário para que os 124 

conselheiros interessados a participar desta comissão se manifestem o Conselheiro 125 

Braz Ramos Martins se disponibilizou a representar o CMS na comissão. Em razão 126 

de nenhum outro conselheiro se interessar, o plenário decidiu indicar apenas um 127 

conselheiro, sendo aprovada a indicação do conselheiro Braz Ramos Martins, por 128 

unanimidade. SÉTIMO PONTO DE PAUTA.  ELEIÇÃO DE UM (01) 129 

CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DO COMITÊ GESTOR DO SERVIÇO 130 

MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU. NARRATIVA: Passada a 131 

palavra para o plenário para que os conselheiros interessados a participar desta 132 

comissão se manifestem o Conselheiro Rogério Vinícius dos Santos se 133 

disponibilizou a representar o CMS na comissão, sendo aprovada a indicação, por 134 

unanimidade. OITAVO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO DE UM (01) 135 

CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS PARA PARTICIPAR DO 136 

COMITÊ DE ÉTICA INCOR RIO PRETO. NARRATIVA: Passada a palavra para o 137 

plenário para que os conselheiros interessados a participar desta comissão se 138 

manifestem o Conselheiro Massaharu Yassuda se disponibilizou a representar o 139 

CMS na comissão, sendo aprovada a indicação, por unanimidade. NONO PONTO 140 

DE PAUTA. ELEIÇÃO DE CINCO (05) CONSELHEIROS TITULARES PARA 141 

COMPOR A COMISSÃO DE ÉTICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 142 

NARRATIVA: Excluído da pauta em razão de pedido de vista do conselheiro Julio 143 

Caetano. DÉCIMO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO DE UM (01) CONSELHEIRO 144 

REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES OU PRESTADORES PARA 145 

PARTICIPAR DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO IBILCE/UNESP. 146 

NARRATIVA: Passada a palavra para o plenário para que os conselheiros 147 

interessados a participar desta comissão se manifestem o Conselheiro Alan Perez 148 

Ferraz de Melo se disponibilizou a representar o CMS na comissão, sendo aprovada 149 

a indicação, por unanimidade. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO DE PAUTA. 150 

ELEIÇÃO DE UM (01) CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS 151 

PARA PARTICIPAR DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO IMC. 152 

NARRATIVA: Passada a palavra para o plenário para que os conselheiros 153 

interessados a participar desta comissão se manifestem o Conselheiro Nivaldo 154 

Avelino se disponibilizou a representar o CMS na comissão, sendo aprovada a 155 

indicação, por unanimidade. DÉCIMO SEGUNDO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO 156 



DE UM (01) CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE GESTÃO E 157 

ACOMPANHAMENTO LOCAL DO PRÓ-SAÚDE. NARRATIVA: Passada a palavra 158 

para o plenário para que os conselheiros interessados a participar desta comissão 159 

se manifestem o Conselheiro Geovanne Furtado de Souza se disponibilizou a 160 

representar o CMS na comissão, sendo aprovada a indicação, por unanimidade. 161 

DÉCIMO TERCEIRO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO DE DOIS (02) 162 

CONSELHEIROS PARA COMPOR A COMISSÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS. 163 

NARRATIVA: Excluído da pauta em razão de pedido de vista do conselheiro Julio 164 

Caetano. DÉCIMO QUARTO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO DE UM (01) 165 

CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE 166 

INTEGRAÇÃO ENSINO E SAÚDE (CIES). NARRATIVA: Passada a palavra para 167 

o plenário para que os conselheiros interessados a participar desta comissão se 168 

manifestem o Conselheiro Alan Perez Ferraz de Melo se disponibilizou a 169 

representar o CMS na comissão, sendo aprovada a indicação, por unanimidade. 170 

DÉCIMO QUINTO PONTO DE PAUTA. ELEIÇÃO DE UM (01) CONSELHEIRO 171 

PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL 172 

DE BASE DO DRS XV - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE. NARRATIVA: 173 

Passada a palavra para o plenário para que os conselheiros interessados a 174 

participar desta comissão se manifestem o Conselheiro Júlio Caetano se 175 

disponibilizou a representar o CMS na comissão, sendo aprovada a indicação, por 176 

unanimidade. Sem mais se deu por encerrada a reunião que eu Neimar 177 

Leonardo dos Santos, secretariei e lavrei o presente Ata, 'ad hoc', que 178 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente eleito 179 

Antonio Cícero Ferreira de Araújo. Estiveram Presentes os seguintes 180 

conselheiros: Rosangela Tereza Motta Appendino, Marilda Faria Affini, 181 

Nivaldo Avelino, David M. Cardozo, Sanny Lima Braga, Braz Martins, Sônia 182 

Aparecida Paz Furlanetto, José Carlos Martins Nunes, Nanci Navas 183 

Carvalho, Jair Antônio de Souza, Antônio Tadeu Martins, Celi Regina da 184 

Cruz, Rogério Vinícius dos Santos, Valdelice de Souza, Geovanne F. Souza, 185 

Mirna Médes, Vanessa Carina Gil Kassis, Edna Aparecida Laforga, 186 

Francisco de Assis Gonçalves Filho, Júlio César Figueiredo Caetano, 187 

Teresinha Aparecida Pachá, Ligiane Cristhine Fossaluza Meirelles, José 188 

Rosa, José Vicente Berenguel, Ligía Cavassani e Massaharu Yassuda. 189 


