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

– SP, REALIZADA NO DIA ONZE DE MAIO DOIS MIL E VINTE E UM. Aos onze dias de maio de dois 2 

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

pelo Conselho Municipal de Saúde, teve início a Reunião Ordinária online e virtual às 18h00 – do 4 

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

Fernando de Araújo, e na presença da Equipe Técnica assinada ao final desta Ata, deu-se início a 6 

Reunião Ordinária com os conselheiros titulares e suplentes presentes, e com os seguintes informes: 7 

INFORME I – Informes da Mesa Diretora do CMS – Antônio Fernando de Araújo. Assunto: Vanessa apenas 8 

informou que a entidade Operação Alegria substituiu a representante, que agora a representante se chama 9 

Ana Carolina. ASSUNTO DE PAUTA: O presidente do CMS, Antônio Fernando Araújo, propõe a 10 

INVERSÃO DE PAUTA, iniciando com o SEGUNDO PONTO DE PAUTA, que será feito a apresentação 11 

dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19, pelo Dr. 12 

Aldenis A. Borim, colocado em votação, aprovado. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Apresentação dos dados 13 

epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19 - Antonio Fernando 14 

Araújo. Pela SMS falou Dr. Aldenis A. Borim – ASSUNTO DE PAUTA: Dr. Aldenis iniciou com uma 15 

apresentação mostrando os dados atualizados do Covid-19. Apresentou os quantitativos de 16 

pacientes que foram testados, de negativos e positivos, e da quantidade de pacientes curados e 17 

que vieram a óbito. Também apresentou o quantitativo diário de pacientes internados em leitos de 18 

enfermaria, UTI e suporte ventilatório, mostrou a quantidade total de leitos que o município possui. 19 

Explicou um pouco sobre o Lockdown e os efeitos obtidos no período que foi realizado. Explicou 20 

sobre a transmissão do vírus que estava extremamente elevada antes do loockdwon e que após 21 

diminuiu, porém que está aumentando novamente e velocidade de transmissão. Falou que é 22 

inviável fazer loockdwon por mais de 15 dias, visto que a população não aguenta e que já 23 

começaria ter desabastecimentos. E por fim, falou sobre a campanha de vacinação, e explicou que 24 

a vacinação segue o plano do governo e que o município não tem governabilidade para decidir os 25 

grupos de vacina. Apresentou os quantitativos de pessoas vacinadas com a 1ª dose e com a 2ª 26 

dose, mostrou a quantidade de população imune. Explicou que a meta é vacinar 100% da 27 

população acima de 18 anos. Falou-se em uma 3ª onda agressiva, no entanto ele acredita que a se 28 

tiver uma 3ª onda, não será tão agressiva, visto que existe já um grande percentual imunizado. 29 

Explicou sobre as fases de vacinação dos grupos como comorbidades, e os locais onde serão 30 

aplicadas as vacinas, e ainda os documentos necessários para vacinar. O conselheiro José Robson 31 

perguntou se existe no município uma pesquisa onde mostra a redução de casos e de mortalidade 32 



nos casos de pessoas já vacinadas, e questionou que nas redes sociais se divulga que muitos 33 

tomaram vacina e morreram. Dr. Aldenis, respondeu que esse trabalho de levantamento do 34 

impacto da vacinação esta em andamento, e mencionou que ainda tem muitas pessoas que não 35 

tomaram a 2ª dose. Mencionou ainda que não é segredo sobre a eficácia da vacina, visto que ainda 36 

estão estudando a respeito das vacinas e do vírus, e disse ainda que algumas pessoas não se 37 

imunizam e que existem pessoas que tomaram as 2 doses da vacina e vieram a óbito sim. A 38 

conselheira Sandra perguntou sobre a reincidência de casos de covid. Dr. Aldenis respondeu que 39 

sim, que há casos de reincidência, no entanto é baixo. ASSUNTO DE PAUTA: Dr. Antonio Fernando 40 

de Araújo solicitou INCLUSÃO DE PAUTA, para apreciação e votação de um representante do 41 

segmento usuário como suplente do Comitê de Ética da UNESP, colocado em votação, aprovado a 42 

inclusão de pauta. Em seguida já foi realizada a eleição, candidatou-se Milena Codreanski Fochi, 43 

Roberto Luis Neves e Sandra Rodrigues Campos, como não chegaram a um acordo, optou-se por 44 

colocar em votação. O Conselheiro André explicou como funciona o comitê de ética da UNESP, em 45 

seguida foi realizado a votação, a conselheira Sandra teve 0 votos, o conselheiro Roberto 3 votos e 46 

a conselheira Milena 4 votos. Ficando como representante suplente do comitê de ética da UNESP a 47 

conselheira Milena Codreanski Fochi. O Conselheiro André se absteve da votação. PRIMEIRO 48 

PONTO DE PAUTA – I. Discussão e votação para realização da XII Conferência Municipal de Saúde - 49 

Antonio Fernando de Araújo; ASSUNTO DE PAUTA: Dra. Camila fez a leitura do parecer jurídico 50 

sobre a não realização da conferência, visto as dificuldades do momento. Sr. Presidente fez algumas 51 

explanações com relação a dificuldade de acesso para realizar uma conferencia virtual, e ainda que 52 

a ultima conferência nem se quer foi coloca em prática, dessa forma, colocou-se em votação pela 53 

prorrogação da conferência para o 1º semestre de 2022. O conselheiro Ivadir questionou se os 54 

novos conselheiros participaram da última conferência? Vanessa disse que os novos conselheiros 55 

não participaram, no entanto será realizada uma reunião para que seja passado ponto a ponto dos 56 

relatórios da última conferência. O conselheiro André não concorda com a não realização da 57 

conferência, e defende que deve ser realizada a conferência de acordo com o “novo normal”, ou 58 

seja, defende que devemos realizar a conferência, visto que surgiam novas demandas devido a 59 

pandemia e que mesmo com as dificuldades do momento, o conselheiro é a favor de fazer a 60 

conferência. A conselheira Sandra concorda com as palavras do conselheiro André. Colocado em 61 

votação, aprovado. Com 1 voto contra do conselheiro André. TERCEIRO PONTO DE PAUTA - III. 62 

Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no 63 

enfrentamento da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Antonio Fernando de 64 



Araújo; – Pela SMS falou Ederval. ASSUNTO DE PAUTA: Ederval apresentou os dados e números da 65 

prestação de contas. QUARTO PONTO DE PAUTA - IV. Apreciação e votação da prestação de contas 66 

final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 relativas ao Convênio nº 439/2016, no 67 

valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) celebrado com o Estado para aquisição de 68 

equipamentos para o Complexo Pró-Saúde - Aldenis A. Borim; – Pela SMS falou Ederval José de 69 

Souza, colocado em votação, foi aprovado. QUINTO PONTO DE PAUTA - V. Apreciação e votação da 70 

prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 relativas ao 71 

Convênio nº 1167/2018, no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), celebrado com o Estado para 72 

Reforma da Unidade de Saúde UBSF Santo Antônio - Aldenis A. Borim; – Pela SMS Ederval José de 73 

Souza, colocado em votação, foi aprovado. SEXTO PONTO DE PAUTA – VI. Apreciação e votação da 74 

prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 relativas ao 75 

Convênio nº 570/2019, no valor de R$ 100.970,00 (cem mil novecentos e setenta reais), celebrado 76 

com o Estado para ocorrer com despesas de Custeio (Material e Serviço de Terceiro) - Aldenis A. 77 

Borim –Pela SMS falou Ederval José de Souza, colocado em votação, foi aprovado. SÉTIMO PONTO 78 

DE PAUTA - VII. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros 79 

aplicados no exercício de 2020 relativas ao Convênio nº 605/2019, no valor de R$ 200.00,00 80 

(duzentos mil), celebrado como Estado para ocorrer com despesas de Custeio (aquisição de 81 

insumos: seringa com agulha acoplada para aplicação de insulina) - Aldenis A. Borim; Pela SMS falou 82 

Ederval José de Souza, colocado em votação, foi aprovado. OITAVO PONTO DE PAUTA: VIII. 83 

Apreciação e votação de prorrogação do Convênio nº 002/2019/SMS com o Hospital Adolfo de 84 

Bezerra pelo período de 12 meses - Aldenis A. Borim; Pela SMS falou Ederval José de Souza, 85 

colocado em votação, foi aprovado. ENCERRAMENTO: Foi requerida a dispensa da leitura da Ata ao qual 86 

foi aprovada. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que eu, Camila C. Vera 87 

Granata, OAB/SP 401.153, Assessora Jurídica, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada 88 

obrigatoriamente pelos demais conselheiros presentes que já assinaram o livro de presença próprio.  89 


