
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE MARÇO DE DOIS 2 

MIL E CATORZE. Aos dias vinte e quatro de março de dois mil e catorze, na sala de 3 

reunião do Conselho Municipal de Saúde, teve inicio a reunião extraordinária às 4 

18h00, sob a coordenação do Presidente deste Conselho, Rogério Vinicius dos Santos 5 

e na presença de todos que assinaram o livro próprio, deu-se início à reunião 6 

extraordinária com o seguinte ponto de pauta: PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: 7 

Relatório Anual de Gestão 2013 (RAG) – Teresinha Pachá (SMS). Começado a leitura 8 

do RAG, foi verificada por alguns conselheiros na terceira página impressa do 9 

SARGSUS a porcentagem de mortalidade do município, onde será revisado sobre esta 10 

taxa. Foram realizadas algumas correções das diretrizes: que são: na diretriz 2(dois), 11 

sendo que no item dezenove onde se lê 0,44% leia-se 0,48% (quarenta e oito por 12 

cento), na diretriz 5, no item vinte e cinco, onde se lê 95,88% (noventa e cinco ponto 13 

oitenta e oito por cento) leia-se 100% (cem por cento), no item quarenta e três leia-se 14 

23,12% (vinte e três ponto doze por cento).  Decidido entre os conselheiros para a 15 

próxima reunião de abril, a criação de uma comissão para melhor rendição do RAG. 16 

Em regime de votação foi aprovado com: dois votos contrários, uma abstenção. Sendo 17 

aprovada a comissão para elaboração do escrito do RAG. Os eleitos para compor esta 18 

comissão foram: um trabalhador, sendo Maria Inês, um prestador Drº Cleverson e 19 

dois usuários Drº Fábio e Massaharu. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que 20 

eu, Luciene Maris Freitas de Souza, secretariei e lavrei a presente ata ´ad hoc´, que 21 

lida e aprovada é assinada obrigatoriamente por mim, pelo Presidente do CMS, 22 

Rogério Vinicius dos Santos, sendo facultada a assinatura pelos demais conselheiros 23 

presentes que já assinaram o livro de presença próprio. 24 


