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CONVOCAÇÃO 

                      

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

acontecerá no dia 11/10/2016, 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 Campanha Educativa e Diagnóstico de Sífilis com foco no Homem – Diene/Júlio 
Caetano. 
II – Informe sobre Dia Mundial de Luta contra Aids – 1.º de dezembro (Dezembro vermelho). 
III – Informe da X Conferência Municipal de Saúde – Maria Inês. 
IV– Informe da Secretaria Municipal de Saúde – Teresinha Pachá. 
 

ORDEM DO DIA: 

I – Apresentação e apreciação de proposta para resolução da demanda reprimida de catarata na 

rede municipal de saúde. Matheus Theodoro/Júlio Caetano. 

II – Apresentação e apreciação de implantação de grupo condutor de Linha de cuidado de 

deficiência física e a inclusão de 01 conselheiro usuário do CMS na Comissão Técnica para 

aperfeiçoamento da Politica Municipal de Assistência Integral as Pessoas com Deficiência. 

Matheus/Júlio Caetano. 

III – Apresentação e discussão da RAPS Regional pela SMS o como está o processo no grupo 

condutor regional e na CIR – Comissão Intergestora regional. Matheus/Júlio Caetano. 

IV – Apresentação e apreciação do projeto de reforma e adequação da área externa do Complexo 

de Doenças Crônicas (IST/Aids) com recursos financeiros da PAM Aids e Hepatites Virais. 

Matheus/Júlio Caetano. 

V – Adequação da capacidade e agilidade na rede municipal de saúde para realização dos 

procedimentos necessários demandados das perícias médicas do INSS, em função da normativa 

127/2016. Alaíde/Rogério. 

 

         

São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2016. 

 

    

 

 

Matheus José Theodoro Júlio César F. Caetano 

Presidente do CMS Secretário Executivo - CMS 

 


