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

– SP, REALIZADA NO DIA OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos oito dias do mês de 2 

junho de dois mil e vinte e um, por meio do aplicativo Zoom conforme convocação e link de acesso 3 

disponibilizado pelo Conselho Municipal de Saúde, teve início a Reunião Ordinária online e virtual às 4 

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

Dr. Antônio Fernando de Araújo, e na presença da Equipe Técnica assinada ao final desta Ata, deu-se 6 

início a Reunião Ordinária com os conselheiros titulares e suplentes presentes, e com os seguintes 7 

informes: INFORME I – Informes da Mesa Diretora do CMS – Antônio Fernando de Araújo. INFORME II – A 8 

Importância de participação nas reuniões de comissões do Conselho Municipal de Saúde (gestão, 9 

trabalhadores e usuários) - Antônio Fernando de Araújo. INFORME III - Informativos do Conselho Municipal 10 

de Saúde – importância de divulgação - Antônio Fernando de Araújo. INFORME IV - Atendimentos 11 

respiratórios nas UPAS – Ligia. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – I. Apresentação dos dados 12 

epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19 - Antonio 13 

Fernando de Araujo – Pela SMS falou Dr. Aldenis A. Borim - ASSUNTO DE PAUTA: Dr. Aldenis 14 

apresentou os dados atualizados do Covid-19. Apresentou os quantitativos de pacientes que foram 15 

testados, de negativos e positivos, e da quantidade de pacientes curados e que vieram a óbito. 16 

Também apresentou o quantitativo diário de pacientes internados em leitos de enfermaria, UTI e 17 

suporte ventilatório, mostrou a quantidade total de leitos que o município possui. Falou que as 18 

unidades de saúde estão completamente lotadas, mencionou que as autoridades estão 19 

preocupadas com o aumento de casos. Falou que o município possui estrutura para atendimento, 20 

porém não possui RH, não há profissionais capacitados para contratar, mencionou que os 21 

profissionais estão estafados, que não aguentam mais a pressão e a quantidade de pacientes para 22 

serem atendidos, e que os profissionais também estão com psicologicamente abalados. E ainda 23 

disse que sobre fazer lookdown é inviável, porque a população não aguenta mais, e manifestou 24 

uma grande preocupação com os próximos dias. O conselheiro Dr. José Robson falou sobre o RT 25 

(índice de transmissão) e falou que Rio Preto esta com 1,5, ou seja, a transmissão está muito 26 

acelerada, questionou e propôs aplicar algumas medidas mais restritivas, principalmente com 27 

relação as festas clandestinas, aplicação de multas. Dr. Aldenis respondeu que as festas 28 

clandestinas ocorrem até que em menor quantidade na cidade de Rio Preto e que a fiscalização 29 

esta multando, porém percebe-se que a população esta indo para os municípios vizinhos, onde 30 

estão apresentando um volume maior de festas clandestinas e que nessa situação Rio Preto não 31 

pode fazer quase nada, e as cidades vizinhas não possuem estrutura para conter. Mencionou que as 32 



restrições quase que não adiantam muito, e que apenas o que funcionou foi o Lokdown. A 33 

conselheira Márcia mencionou que a população é culpada pela situação que estamos vivendo, e 34 

questionou se existe a possibilidade de uma campanha de conscientização. Dr. Aldenis mencionou 35 

que a ACIRP esta lançando uma campanha “você protegido, comércio protegido”, disse que é uma 36 

campanha para conscientizar a população para evitar o aumento de casos. Conselheira Denise 37 

mencionou que as Unidades de Saúde estão lotadas, que os profissionais de saúde estão lotados, e 38 

que a vacinação da gripe esta tendo uma baixa adesão, que as pessoas não estão indo vacinar. 39 

Pediu a reabertura de unidades. Dr. Aldenis informou que não tem profissional para atender todos. 40 

E por fim, falou sobre a campanha de vacinação, e explicou que a vacinação segue o plano do 41 

governo e que o município não tem governabilidade para decidir os grupos de vacina. Explicou que 42 

não pode mudar os grupos definido pelo Ministério da Saúde. Dr. Fernando Araujo pediu ajuda dos 43 

conselheiros para divulgação e conscientização das pessoas que não tomaram a 2ª dose da vacina, 44 

pede para que essas pessoas voltem para tomar. SEGUNDO PONTO DE PAUTA - II. Avaliação e 45 

votação para criação de um grupo de trabalho, para análise e aprovação dos uniformes utilizados 46 

por ACS/ACE - Antonio Fernando de Araujo. Colocado em votação, foi APROVADO. TERCEIRO 47 

PONTO DE PAUTA - III. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o 48 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Beneficência Portuguesa - Antonio Fernando de Araújo – 49 

ASSUNTO DE PAUTA: O Conselheiro Roberto Luis Neves se candidatou espontaneamente, Colocado 50 

em votação, APROVADO. ENCERRAMENTO: Foi requerida a dispensa da leitura da Ata ao qual foi 51 

aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que eu, Camila C. Vera 52 

Granata, OAB/SP 401.153, Assessora Jurídica, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada 53 

obrigatoriamente pelos demais conselheiros presentes que já assinaram o livro de presença próprio.  54 


