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CONVOCAÇÃO 

                      

Fica o senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que acontecerá 

no dia 09/08/2016, Terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua Santo 

André n.° 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18:00 hs. Não havendo na hora marcada o 

número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18:30 hs, com a maioria simples de conselheiros presentes, a fim de 

apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES:  

I - Informe da Comissão Permanente de Finanças – Nelson/Júlio Caetano. 
II – Informe da Comissão Intersetorial de Saúde Mental – Camila/Júlio Caetano. 
III – Informe da Comissão Intersetorial de Atenção à Pessoa com Deficiência – Dr Paulo/Júlio Caetano. 
IV – Informe da X Conferência Municipal de Saúde e Pré Conferência Distrital Norte e Sul – Maria Inês. 
V – Desligamento a pedido dos conselheiros: Odair R Oliveira e Osnilda Vaz de Lima 
VI – Informe da Secretaria Municipal de Saúde – Teresinha Pachá. 
 

ORDEM DO DIA: 

I – Discussão e apreciação de proposta para gerente de unidade de saúde seja exclusivamente por concurso 

público – Matheus Theodoro/Júlio Caetano 

II – Apresentação e apreciação da COAPES – Suzimeire. 

III – Prorrogação de 30 dias do GT prontuário eletrônico – Luciano. 

IV – Discussão e apreciação de gasto com horas extras de motoristas do SAMU em torno de R$ 100.000,00 

em 06 meses do convênio IELAR. Nelson/Júlio Caetano. 

V – Discussão e deliberação sobre demanda reprimida de mais de 4.000 consultas de ortopedia na rede 

municipal de saúde. Matheus/Júlio Caetano. 

VI – Discussão e apreciação de Proposta a ser apresentada pela SMS da criação do Plano Municipal de 

Saúde do Trabalhador (a) independente do CEREST, na atenção básica, especializada e urgência e 

emergência em parceria com o SESMT em consonância com a Portaria MS N.º 1823/2012, no prazo de 90 

dias. Alaíde/Maria Inês. 

VII – Discussão e apreciação do processo de credenciamento dos 18 leitos de Longa Permanência no 

Hospital IELAR. Matheus/Júlio Caetano. 

VIII – Discussão e apreciação do processo de credenciamento dos 08 leitos de álcool, crack e outras drogas 

no Hospital IELAR. 

         

São José do Rio Preto, 02 de agosto de 2016. 

 

    

 

 

Matheus José Theodoro Júlio César F. Caetano 

Presidente do CMS Secretário Executivo - CMS 

 


