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

– SP, REALIZADA NO DIA NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos nove dias de março de 2 

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. Falou-se da 8 

substituição da ex-conselheira Sra. Osnilda que faleceu recentemente, informou que a instituição da mesma 9 

não manifestou interesse em indicar outra pessoa para representar, devido a isso a instituição “As 10 

Valquirias” assume como titular. Falou-se sobre a denuncia que o Conselho Municipal fez ao Ministério 11 

Público, solicitando o atendimento para pacientes COVID no Hospital Estadual João Paulo II, visto que a DRS 12 

negou e os pacientes estão morrendo na espera de leito de UTI. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – I. 13 

Apresentação dos dados epidemiológicos, fluxos e medidas adotadas pelo município frente ao 14 

aumento de casos de Dengue – Pela SMS Andréia Negrelli - ASSUNTO DE PAUTA: Andréia passou os 15 

quantitativos dos casos de dengue no munícipio, e informou que os números estão compatíveis 16 

com os dados do ano passado. E ainda, disse que para esse ano de 2021 não está previsto uma 17 

epidemia grande. Diene complementou que esse ano foi criado um centro de hidratação para 18 

paciente com Dengue devido ao problema do Covid-19, uma vez que as unidades estão lotadas de 19 

casos de Covid e não estão conseguindo dar o suporte necessário para paciente com Dengue. O 20 

centro de hidratação é um apoio para as unidades de Atenção Básica e para as unidades de 21 

Urgência, e explicou que o 1º atendimento é necessário passar em uma unidade básica e que 22 

posterior vai ser encaminhado. SEGUNDO PONTO DE PAUTA - II. Apresentação dos dados 23 

epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos e internações pela 24 

COVID – 19 – Pela SMS falou Andréia Negrelli – ASSUNTO DE PAUTA: Apresentou os dados 25 

atualizados dos casos de Covid-19 no munícipio, apresentou os quantitativos de pessoas 26 

contaminadas no geral e contaminadas no momento, de óbitos e de testagem negativa. Fez um 27 

comparativo com os casos apresentados na época da primeira onde em agosto/2020. Afirmou que 28 

nesse momento, a doença está em uma fase de constante crescimento. Apresentou o quantitativo 29 

de ocupação nos hospitais de São José do Rio Preto e ainda mencionou que o município representa 30 

apenas 60% dos leitos, os outros 40% são pacientes da região. Dr. Antonio Fernando Araújo 31 

questionou sobre esses 40% dos pacientes da região que ocupam os leitos do município e 32 



questiona quais motivos e onde estão esses pacientes? Andréa respondeu que esses pacientes 33 

estão distribuídos tanto no SUS como na rede privada, informou que o Hospital de Base interna 34 

apenas 30% dos pacientes de São José do Rio Preto, o restante atende a região. Santa Casa e rede 35 

privada também atende Rio Preto e região. Explicou que o Hospital de Base é um hospital regional, 36 

por isso a necessidade de atender a região toda. Dr. André Baitello complementou as explicações 37 

de Andréia sobre a ocupação nos hospitais e unidades de saúde. Afirmou que o mês de março vai 38 

ser um mês complicado e triste, visto a quantidade de pacientes que estão sendo contaminados 39 

pela Covid-19 e afirmou que estamos enfrentando a pior crise sanitária da história e a taxa de 40 

mortalidade vai ser a pior vista até hoje e que poderá piorar caso a população não se conscientize. 41 

Dr. Antonio Fernando de Araújo parabenizou os Dr. André Baitello pelas palavras verdadeiras e 42 

claras sobre a situação sanitária do município. O Conselheiro Valdir complementou ainda, que a 43 

faixa etária dos pacientes positivos está diferente, que hoje o vírus está fortemente contaminando 44 

os jovens. Conselheiro Ederval fez algumas considerações sobre Covid-19 e sugeriu ao Conselho 45 

Municipal para manifestarmos sobre o assunto publicamente. INCLUSÃO DE PAUTA – O 46 

Conselheiro Dr. Antonio Fernando Araujo pediu inclusão de pauta: Adiamento da Conferência 47 

Municipal, agendada para abril/2021, colocado em votação, aprovado a inclusão de pauta. 48 

ASSUNTO DE PAUTA: Dr. Antonio Fernando Araujo, relatou que neste momento que estamos 49 

vivenciando torna-se inviável fazer uma conferência de saúde, visto todas as limitações impostas 50 

devido a pandemia ocasionada pelo Covid-19. E ainda, relatou que o Conselho Nacional de Saúde e 51 

apoia esse adiamento e a Comissão de Conferência também se reuniu para deliberar e optaram 52 

pelo adiamento para o 1º semestre de 2022. Colocado em votação o adiamento, aprovado. 53 

TERCEIRO PONTO DE PAUTA - III. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para o 54 

Comitê de Ética em Pesquisa do Incor Rio Preto e Beneficência Portuguesa – Antonio Fernando de 55 

Araujo - Se candidatou espontaneamente Denise Maria Ferreira, colocado em votação, aprovado. 56 

QUARTO PONTO DE PAUTA - IV. Apresentação e votação da Resolução nª 3/2021 que versa sobre a 57 

suspensão das Reuniões dos Conselhos Locais de Saúde e das Comissões do Conselho Municipal de 58 

Saúde, como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19) - Antônio Fernando de Araújo, 59 

colocado em votação, aprovado. QUINTO PONTO DE PAUTA - V. Apreciação da alteração do plano 60 

de aplicação de recursos financeiros no Plano de Trabalho do Convênio nº 07/2020/SMS do 61 

Hospital Bezerra de Menezes - Aldenis A. Borim – Pela SMS falou Ana Carolina, colocado em votação, 62 

aprovado. SEXTO PONTO DE PAUTA – VI. Apreciação de novo contrato para assistência oftalmológica 63 

em glaucoma - Aldenis A. Borim - Pela SMS falou Ana Carolina, colocado em votação, aprovado. 64 



SÉTIMO PONTO DE PAUTA - VII. Apreciação de novo pregão eletrônico para assistência oftalmológica - 65 

Aldenis A. Borim - Pela SMS falou Ana Carolina, colocado em votação, aprovado. ENCERRAMENTO: Foi 66 

requerida a dispensa da leitura da Ata ao qual foi aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por 67 

encerrada a reunião que eu, Camila C. Vera Granata, OAB/SP 401.153, Assessora Jurídica, lavrei a presente 68 

Ata que, lida e aprovada, é assinada obrigatoriamente pelos demais conselheiros presentes que já 69 

assinaram o livro de presença próprio.  70 

 71 
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