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

– SP, REALIZADA NO TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM. Aos treze dias de abril de dois mil 2 

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

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

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

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

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

– Informes da Mesa Diretora do CMS – Antônio Fernando de Araújo. INFORME II - Histórico de aprovações 8 

de verbas, relacionados à pandemia COVID-19 – Vanessa da Costa Nascimento. Assunto: Vanessa relatou 9 

todos os recursos financeiros que passaram pelo Conselho do ano de 2020. INFORME III - Regras em relação 10 

ao número de faltas dos Conselheiros do CMS e à solicitação de pauta nas reuniões ordinárias/ 11 

extraordinárias – Camila C. Vera Granata. INFORME IV - Esclarecimentos sobre o fechamento do Hospital 12 

IELAR – Ederval José de Souza. Assunto: Ederval esclareceu que o Hospital IELAR foi fechado por déficit 13 

financeiro, e que o Hospital não conseguiu manter aberto sem os repasses financeiros e que a Prefeitura não 14 

pode mais continuar com o convênio, porque o Tribunal de Contas julgou irregular algumas prestações de 15 

contas do Hospital, impossibilitando assim a continuidade da concessão da subvenção. PRIMEIRO PONTO 16 

DE PAUTA – I. Apreciação do RAG referente ao ano de 2020 - Aldenis A. Borim – Pela SMS falou 17 

Suzimeire Brigatti Alavarse Caron - ASSUNTO DE PAUTA: Suzi apresentou o RAG (Relatório Anual de 18 

Gestão) do ano de 2020, e explicou que o ano de 2020 foi um ano atípico visto a pandemia do 19 

Covid-19 e que atrapalhou muito os atendimentos da saúde. Colocado em votação, foi APROVADO. 20 

SEGUNDO PONTO DE PAUTA - II. Apreciação do SISPACTO referente ao ano de 2021 - Aldenis A. 21 

Borim – Pela SMS falou Suzimeire Brigatti Alavarse Caron - ASSUNTO DE PAUTA: Suzi apresentou o 22 

SISPACTO do ano de 2021, mostrou os indicadores e como são calculados esses indicadores, e 23 

mencionou que para o ano de 2021 será mantido as mesmas metas do ano de 2020. Colocado em 24 

votação, foi APROVADO. TERCEIRO PONTO DE PAUTA - III. Apresentação dos dados 25 

epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos e internações pela 26 

COVID – 19 - Antonio Fernando de Araújo – Pela SMS falou Dr. Aldenis A. Borin – ASSUNTO DE 27 

PAUTA: Dr. Aldenis iniciou com uma apresentação mostrando os dados de hoje e do que vem 28 

acontecendo no município visto a contaminação pelo Covid-19. Apresentou os quantitativos de 29 

pacientes que foram testados, de negativos e positivos, e da quantidade de pacientes curados e 30 

que vieram a óbito. Também apresentou o quantitativo diário de pacientes internados em leitos de 31 

enfermaria, UTI e suporte ventilatório, mostrou a quantidade total de leitos que o município possui. 32 



Explicou um pouco sobre o Lockdown e os efeitos obtidos no período que foi realizado, disse que 33 

no momento da decisão do lockdown a transmissão do vírus estava extremamente elevada e ainda 34 

que foi descoberto que no municio haviam 2 variantes do vírus circulando, a P1 (variante de 35 

Manaus) que era predominante e a P2 (variante do Rio de Janeiro) e ainda que foi detectado que a 36 

variante P1 é uma variante mais agressiva e muito predominante em jovens de 30/ 40 anos. 37 

Mencionou que no dia 15/03 foi definido o lockdwon, visto a preocupação de não conseguir dar 38 

assistência para todos aqueles que precisassem e ainda, que após o dia 29/03 já começaram a 39 

notar a diminuição dos casos, da procura na assistência, e mostrou-se uma diminuição em 40% dos 40 

casos com a medida restritiva do lockdown. Apresentou um vídeo mostrando a estrutura de 41 

algumas unidades de saúde e a implantação do serviço de hemodiálise nas Unidades de Suporte 42 

Ventilatório. E por fim, falou sobre a campanha de vacinação, e explicou que a vacinação segue o 43 

plano do governo e que o município não tem governabilidade para decidir os grupos de vacina. 44 

Conselheira Márcia questionou sobre o atendimento misto na UPA Norte, a respeito dos 45 

atendimentos Covid e demais doenças. Dr. Aldenis respondeu que a UPA Norte não é uma unidade 46 

para atendimento de pacientes com Covid, e disse que pode acontecer de ter 1 ou outro paciente, 47 

mas que não é o certo, e mencionou que apenas a UPA Tangará hoje é uma unidade mista. E 48 

Conselheira Marcia também questionou sobre a possibilidade de contração. Dr. Aldenis explicou 49 

que o grande problema hoje está nos recursos humanos, que não há profissionais para contratar. O 50 

Conselheiro André parabenizou a conselheira Márcia e todos os profissionais da saúde que estão 51 

trabalhando no enfretamento a pandemia, e pleiteou diretamente ao Dr. Aldenis, para que a 52 

Secretária Municipal de Saúde tragam ações e oportunidades de valorização dos servidores 53 

municipais. Afirmou sobre a dificuldade de RH, e que o problema é a falta de qualificação 54 

adequada, no entanto, pediu para que a SMS valorize aquele profissional que há mais de 1 ano está 55 

se dedicando ao enfrentamento do Covid. Pleiteou que os servidores públicos que estão 56 

trabalhando na linha de frente, recebam uma valorização pelas horas trabalhadas. Dr. Aldenis 57 

respondeu ao conselheiro André que foi uma excelente colocação e ainda mencionou ser um 58 

assunto que o deixa emocionado, visto a dedicação dos profissionais da saúde em salvar vidas, 59 

mencionou ser desumano o que esta acontecendo com eles, pois é impossível agradecer tudo que 60 

estão fazendo. E ainda falou que com relação aos estatutários, existe uma barreira que ele não 61 

concorda e que ele também gostaria de valorizar mais os profissionais. QUARTO PONTO DE PAUTA 62 

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

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



Araújo – Pela SMS falou Ederval José de Souza. ASSUNTO DE PAUTA: Ederval fez uma apresentação 65 

esclarecendo todos os valores que foram gastos com Covid-19. Explicou tudo que foi recebido do 66 

governo estadual e do governo federal para o enfrentamento da pandemia até o dia 31/03. 67 

Apresentou um resumo detalhado que esta disponível no portal da transparência no site da 68 

Prefeitura. QUINTO PONTO DE PAUTA - V. Apreciação do Plano de Trabalho da Irmandade da Santa 69 

Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, para celebração de Convênio com a finalidade de 70 

conceder auxílio financeiro à instituição no valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 71 

em 4 (quatro) parcelas, visando reduzir o déficit provocado pela manutenção dos leitos de 72 

enfermaria e de UTI destinados aos pacientes COVID  - Aldenis  A. Borim – Pela SMS Ederval José de 73 

Souza. ASSUNTO DE PAUTA: Ederval explicou o plano de trabalho detalhado apresentado pelo 74 

Hospital Santa Casa, explicou que o hospital apresentou um déficit orçamentário devido ao 75 

aumento de casos Covid-19 e pediu um apoio, visto que a Santa Casa não iria conseguir manter as 76 

despesas sem ajuda. Colocado em votação, foi APROVADO. SEXTO PONTO DE PAUTA – VI. Apreciação 77 

da prorrogação do Convênio 08/2020-SMS pactuado com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia pelo 78 

prazo de 90 (noventa) dias (FPO Anexa) - Aldenis A. Borim. Pela SMS falou Ana Carolina, colocado em 79 

votação, foi APROVADO. SÉTIMO PONTO DE PAUTA - VII. Discussão de questões pertinentes e urgentes 80 

da relação entre a crise sanitária e os diversos e amplos impactos em Saúde Mental – José Robson 81 

Samara R. Almeida Jr. ASSUNTO DE PAUTA: Dr. José Robson mencionou sobre saúde mental, que 82 

estima-se que em 10 anos a depressão vai ser doença mais grave e que os últimos anos já se mostrou 83 

uma crescente nos problemas mentais. Menciona que após o inicio da pandemia, já foi registrado um 84 

prejuízo mental enorme nos profissionais da saúde e ainda na população em geral que perderam os 85 

entes queridos, mencionou que a próxima “onda” que vai acometer os brasileiros sem dúvida será a 86 

saúde mental, um grande estresse decorrente de crise econômica e politica. Menciona que virá logo 87 

uma avalanche de transtornos mentais e que nesse momento acha fundamental incluir no plano 88 

plurianual. ENCERRAMENTO: Foi requerida a dispensa da leitura da Ata ao qual foi aprovada. Nada mais 89 

havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião que eu, Camila C. Vera Granata, OAB/SP 401.153, 90 

Assessora Jurídica, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada obrigatoriamente pelos demais 91 

conselheiros presentes que já assinaram o livro de presença próprio.  92 

 93 

 94 


