
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO 1 

PRETO – SP, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE UM. Aos dezoito dias 2 

do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, por meio do aplicativo Zoom conforme convocação e 3 

link de acesso disponibilizado pelo Conselho Municipal de Saúde, teve início a Reunião Extraordinária 4 

online e virtual – o Conselho Municipal de Saúde – às 18h00, sob a coordenação do Presidente deste 5 

Conselho, Dr. Antônio Fernando de Araújo, e na presença da Equipe Técnica, Secretária Executiva e 6 

Assessoria Jurídica do Conselho Municipal de Saúde, conforme o Artigo 10, I, §1° e §2° do Regimento 7 

Interno do CMS, foram todos os Conselheiros Municipais convocados para deliberar sobre matéria 8 

específica, relevante, urgente e pré-determinada, sem a possibilidade de inclusão de matéria ou 9 

pauta não antes prevista, assinada ao final desta Ata, deu-se início a Reunião Extraordinária com os 10 

conselheiros titulares e suplentes presentes, e com as seguintes pautas: PRIMEIRO PONTO DE 11 

PAUTA –  I. Apreciação e Aprovação dos dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da 12 

Secretaria Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020 – Dr. Aldenis Albaneze Borim. 13 

Pela Secretária Municipal de Saúde, falaram: Ederval José de Souza (Fundo Municipal de Saúde) que 14 

apresentou as receitas e despesas do 3° quadrimestre de 2020, e demonstrou toda a situação 15 

financeira do período (todas as informações, estão em documento anexo), mencionou que o ano de 16 

2020 foi um ano atípico devido a pandemia do Covid-19. Demonstrou todas as despesas do ano de 17 

2020, argumentou que o Município de Rio Preto ficou acima do mínimo exigido pela Lei 18 

Complementar nº 141/2012 e ainda que houve uma redução de 0,39% no valor arrecadado com a 19 

Receita Total Vinculada a Saúde e evolução de 5,80% no valor com as despesas com recurso do 20 

Tesouro Municipal em relação aos meses de janeiro a dezembro de 2019 (taxa nominal). E ainda, que 21 

o valor financeiro aplicado em saúde no Município de São José do Rio Preto de janeiro a dezembro 22 

de 2020 com recursos do Tesouro Municipal foi de 61,06% e com recursos federais, estaduais e 23 

outros foi de 38,94%. Ana Lois apresentou os resultados da Auditoria (conforme documentos 24 

anexados). Milena apresentou os resultados da Ouvidoria (conforme documentos anexos). Patrícia 25 

apresentou os resultados do Orienta SUS (conforme documentos anexos).  Apresentação dos dados 26 

do Disque-Saúde realizada por Vanessa da Costa Nascimento, Secretária Executiva do Conselho 27 

Municipal de Saúde. Suzi apresentou sobre Rede Física de Serviços de Saúde. Dra. Soraya apresentou 28 

os dados sobre Atenção Básica. Diene apresentou os dados da Atenção Especializada. Ana Carolina 29 

falou sobre Resolução, Avaliação e Controle. Ligia apresentou os dados da Urgência e Emergência. 30 

Carmem Ligia apresentou os dados da Assistência Farmacêutica. Dr. Aldenis relatou sobre Vigilância 31 

em Saúde. Andréia apresentou os dados clínicos e epidemiológicos de dengue. Luiz Apresentou as 32 



ações desenvolvidas pelo centro de Zoonose. Daniele apresentou os dados do CEREST. Suzi 33 

apresentou os dados dos Indicadores de Saúde. E Andréia Negrelli fez um relato geral sobre a 34 

pandemia Covid-19, do período de março de 2020 até fevereiro de 2021, assunto que também será 35 

levado para Audiência Pública, encerrando assim os dados do 3º quadrimestre de 2020 (todas as 36 

informações apresentadas estão em documentos anexo). Dr. Aldenis fez um pequeno relato sobre 37 

vacina. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a Prestação de Contas do 3° 38 

Quadrimestre de 2020. ENCERRAMENTO: Foi requerida a dispensa da leitura da Ata ao qual foi 39 

aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que eu, Camila C. Vera 40 

Granata, Assessora Jurídica, OAB/SP 401.153, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é 41 

assinada obrigatoriamente pelos demais conselheiros presentes que já assinaram o livro de 42 

presença próprio.  43 


