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

– SP, REALIZADA NO DIA TREZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos treze dias do mês de 2 

julho 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 – Suzi da SMS, chefe do departamento 10 

de planejamento apresentou as emendas parlamentares conforme documento anexo – Aldenis A. Borin. 11 

EXCLUSÃO DA TERCEIRA PAUTA – A Conselheira Ana Carolina Boldrin solicitou a exclusão da 3ª pauta para 12 

apreciação e votação de prorrogação do contrato INL/0011/18, Inexigibilidade 15/2018, Processo 13 

12602/2018 com a Beneficência Portuguesa pelo prazo de 12 meses. Fora solicitado a exclusão vez 14 

que o hospital não apresentou todos os documentos necessários – Pela SMS falou Ana Carolina 15 

Boldrin, colocado em votação a exclusão de pauta, foi aprovada a exclusão da pauta. INCLUSÃO DE PAUTA: 16 

A Conselheira Ana Carolina Boldrin solicitou a inclusão de pauta para prorrogação por 90 dias do Convênio 17 

nº 08/2020 da Secretária Municipal de Saúde com a Santa Casa para os 48 leitos de UTI Covid e pacientes 18 

com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Pela SMS falou Ana Carolina Boldrin, colocado em votação a 19 

inclusão de pauta foi aprovado. Ana Carolina explicou que nesse momento ainda é de extrema necessidade 20 

manter os leitos, colocado em votação foi aprovado. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA – I. Apresentação da 21 

prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no enfrentamento da 22 

Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Antonio Fernando de Araújo.  Pela SMS falou 23 

Ederval José de Souza. ASSUNTO DE PAUTA: Ederval fez a apresentação da prestação de contas 24 

conforme documento anexo. SEGUNDO PONTO DE PAUTA - II. Apresentação dos dados 25 

epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19 - Antonio 26 

Fernando de Araujo – Pela SMS falou Dr Aldenis A. Borim. ASSUNTO DE PAUTA: Dr. Aldenis 27 

apresentou os dados atualizados do Covid-19. Apresentou os quantitativos de pacientes que foram 28 

testados, de negativos e positivos, e da quantidade de pacientes curados e que vieram a óbito. 29 

Também apresentou o quantitativo diário de pacientes internados em leitos de enfermaria, UTI e 30 

suporte ventilatório, mostrou a quantidade total de leitos que o município possui. Falou que as 31 

unidades de saúde estão cheias, porém após o Lockdwon noturno diminuiu significativamente a 32 



quantidade de pacientes internados. Falou sobre o RT (índice de transmissão) e falou que Rio Preto 33 

estava em 1,9 e que agora está em 0,9, ou seja, em 3 semanas de lockdwon noturno ajudou 34 

bastante a diminuir o contágio. Mostrou os índices de queda nos casos que o município obteve 35 

durante o lockdown. Mencionou que o Lockdown noturno foi muito mais eficaz que o lockdown 36 

total. E por fim, falou sobre a campanha de vacinação, e explicou que a vacinação segue o plano do 37 

governo e que o município não tem governabilidade para decidir os grupos de vacina. Explicou que 38 

não pode mudar os grupos definido pelo Ministério da Saúde. Mostrou os índices da quantidade de 39 

pessoas que tomaram a 1ª dose e das pessoas que tomaram a 2ª dose. Explicou que o município 40 

adiantou 2 dias a vacina para a população de 65 e 66 anos e com isso ocorreu o atraso da aplicação 41 

das 2ª doses, uma vez que o governo mandou na data certa e o município antecipou. E mencionou 42 

que a falta de vacinas dos grupos novos não é culpa do município e sim porque o Governo do 43 

Estado de São Paulo ainda não enviou. TERCEIRO PONTO DE PAUTA - III. Apreciação e votação de 44 

prorrogação do contrato INL/0011/18, Inexigibilidade 15/2018, Processo 12602/2018 com a 45 

Beneficência Portuguesa pelo prazo de 12 meses – Aldenis A. Borim; Pela SMS Ana Carol – 46 

EXCLUSÃO DO PONTO DE PAUTA APROVADO. QUARTO PONTO DE PAUTA - IV. Apreciação e 47 

votação do Plano de Trabalho para prorrogação por 30 (trinta) dias no Convênio nº 07/2020-SMS, 48 

celebrado com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para utilização de recurso repassado pelo 49 

Ministério da Saúde para auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos 50 

sem fins lucrativos - Aldenis A. Borim; – Pela SMS falou Ederval José de Souza, colocado em 51 

votação, foi aprovado. QUINTO PONTO DE PAUTA - V. Apreciação do tempo mínimo de 52 

permanência do conselheiro nas reuniões on line do CMS necessário para ser considerado presença 53 

nas reuniões - Antonio Fernando de Araújo; – Pela CMS falou Dra. Camila C. Vera Granata, colocado 54 

em votação, foi aprovado. ASSUNTO DE PAUTA: O Conselheiro Roberto Luis Neves e o Ivadir de 55 

Souza questionaram se em caso de dificuldade técnica no meio da reunião, se ainda assim ficariam 56 

com falta. Dra. Camila explicou que nessa situação o conselheiro deverá justificar o motivo em até 57 

24 horas após a reunião. SEXTO PONTO DE PAUTA - VI. Apresentação das propostas das 58 

Conferencias Municipais de Saúde realizadas no ano de 2018 e 2019 e das propostas elencadas pela 59 

comissão de Saúde Mental que serão encaminhadas à SMS para serem inseridas no Plano 60 

Municipal de Saúde 2022 - 2025 - Antonio Fernando de Araújo; Pela CMS falou Vanessa da Costa 61 

Nascimento. ASSUNTO DE PAUTA: Vanessa apresentou todas as propostas conforme documento 62 

anexo. SÉTIMO PONTO DE PAUTA - VII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos 63 

usuários, 01 (um) representante dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou 64 



prestador para compor a Comissão Temporária de Avaliação de Instrumentos de Planejamento - 65 

Antonio Fernando de Araújo; ASSUNTO DE PAUTA: Como representante dos usuários, se 66 

candidataram os conselheiros Neuza Fiuza e Roberto Luis Neves, como representante dos 67 

trabalhadores o conselheiro José Robson se candidatou e como representante da gestão a 68 

conselheira Gisele Gasques Molina se candidatou, colocado em votação, foi APROVADO. 69 

ENCERRAMENTO: Foi requerida a dispensa da leitura da Ata ao qual foi aprovada. Nada mais havendo a ser 70 

tratado, deu-se por encerrada a reunião que eu, Camila C. Vera Granata, OAB/SP 401.153, Assessora 71 

Jurídica, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada obrigatoriamente pelos demais 72 

conselheiros presentes que já assinaram o livro de presença próprio.   73 


