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Pauta da 28ª Reunião Extraordinária do CMS – 11/05/2015 

 
 

1. Expediente  
Destina-se ao tratamento de: Comunicações da Mesa Diretora; Pedidos de Licença e justificativa de ausência dos 
Conselheiros/as; Pedidos de inclusão da matéria na ordem do dia da próxima reunião ordinária do CMS; Pedido de 
Inclusão, na ordem do dia, de assunto emergencial, devidamente justificado a aprovado por maioria simples; 
Apresentação de convidados, bem como novos Conselheiros/as ao Plenário e Manifestação ou pronunciamento dos 
Conselheiros/as inscritos para falar. 

 
 
1.1. Justificativa de ausências dos Conselheiros; 
 

 

2. Ordem do Dia 

Fase da reunião destinada à apresentação, debate e deliberação de temas, conforme o caso, devendo constar de cada 

tema pautado a respectiva indicação da condição do caso. 
 

a) Apresentação Associação Sempre ao seu lado – Projeto de Castração. 
 
 

2.2. Assuntos para Deliberação – Tempo máximo será de 20 minutos para cada tema, dividido em 

explanação e discussão. 
 

a) Aprovação Regimento Interno da 5ª Conferência Municipal de Saúde; 

b) Aprovação do Plano de Trabalho das Residências Terapêuticas. 
 

 
 
 

4. Encerramento 

 

 
 
Mesa Diretora – Biênio 2013/2014 
 
 
 
 

 
     Itacir Antônio Lussari                    Roberta Barbinato                         Lidiane Matias dos Santos 
         Vice -Presidente                                         Presidenta                                              Secretária 
 
 
 
 
 
 

Araras, 08 de maio de 2015. 
 
 

 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANO 2015 

Ata da 28º (Vigésima Oitava) reunião extraordinária, realizada aos 11 dias do mês de maio 

de 2015 – segunda-feira, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, situada à 

Rua Campos Salles, 33. A reunião tem início às 19h 15m com a pauta: Deliberações: 1 – 

Aprovação do Regimento Interno da 5ª Conferência Municipal de Saúde e Aprovação 

do Plano de Trabalho das Residências Terapêuticas. Participaram da reunião os 

conselheiros e conselheiras titulares: Itacir Lussari (Ass. Moradores), José Goes Neto (Ass. 

Moradores), Lidiane Matias dos Santos (Trabalhadores – Servidores Municipais), Lilian C. 

M. Wurschig (SMS), Paulo de Moraes Jr. (Ass. C. Dentistas), Riberto Ap. Pedro Bom (Ass. 

Mor. Bosque Versalles), Roberta Barbinato (Gestor), Sérgio Accica (Ass. Aposentados), 

Tereza Ap. Mendes (SindSaúde), Tereza I. Marrete (Sind. Rural), Vandersi Pavan Bressan 

(Gestor) e dos suplentes: Adão Corrêa (Gestor), Manoel A. de Campos (SinSaúde), Vera 

Lígia Fonseca (Acafro). A reunião inicia com a presença de 12 conselheiros aptos a votar. A 

presidenta do conselho, Roberta Barbinato, informa que justificaram a ausência os 

conselheiros: Cristina Franchini, Fernandes Denardi, Henoch Rodrigues Jr. e Luiz Paulo 

Januário. Seguindo a pauta, a presidenta avisa que a Ata 250º será votada na próxima 

reunião ordinária juntamente com a Ata da reunião de hoje. Também explica que a 

presidenta da OSC “Sempre ao seu lado” justificou sua ausência para tratar do Projeto de 

Castração Animal. Seguindo para as Deliberações: a presidenta do Conselho pede 

autorização para inverter a ordem de apresentação e solicita que o Sr. Edmundo E. A. 

Blasco apresente o Plano de Trabalho das Residências Terapêuticas. O Sr. Edmundo 

explica que as Residências Terapêuticas são administradas pela FunSayão e mantidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde através de convênio entre as partes, abrigando hoje, 22 

internos. Apresenta ao Conselho os Dispêndios de 2014 e as projeções de custo para 

2015/2016, estimando um aumento de 9% com base na inflação de 2015, dizendo que a 

contrapartida com recursos próprios chegaria a R$ 24.746,76 necessitando de um aumento 

no valor do convênio. Vandersi pede que o Plano de Trabalho seja apresentado ao 

Conselho de 1 a 2 meses antes do vencimento do contrato para que a Secretaria Municipal 

de Saúde tenha tempo hábil para estudar as propostas e formalizar um convênio que seja 

viável às partes, uma vez que o contrato vence em dezembro. Esclarecidas as dúvidas dos 

conselheiros, a presidenta coloca o Plano de Trabalho em votação sendo aprovado com 12 

votos favoráveis.  Continuando com as deliberações, a presidenta apresenta ao Conselho, o 

Regimento Interno da 5ª Conferência Municipal de Saúde que acontecerá nos dias 19 e 20 

de junho, na Câmara Legislativa de Araras. Refere que o regimento municipal respeita os 

Regimentos Estadual e Nacional; também, que a escolha do local para a realização da 

Conferência respeita a oferta de acessibilidade como rampas e assentos privativos para 

cadeirantes. A presidenta diz que a SECOM fará o trabalho de divulgação e ela solicitará 



para a Secretaria de Educação um interprete de Libras para o evento. Não havendo 

questionamentos a presidenta coloca o Regimento em votação sendo aprovado com 12 

votos favoráveis. Informa que dia 14/05/15 será a inauguração da EMEI Dra. Zilda Arns 

Neumann e que a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde está marcada 

para o dia 25 de maio às 19h, na Secretaria Municipal de Saúde. Reunião encerrada às 20h 

10m. Eu, Lidiane Matias dos Santos (___________) lavrei esta ata que segue com a lista 

dos presentes anexa.  




