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CONVOCAÇÃO 

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

Conselho, que acontecerá no dia 12/04/2016, 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 – 05 minutos. 
II – Informe da Comissão Permanente de Urgência e Emergência - Jorge/Júlio Caetano – 05 minutos. 
III – Informe sobre irregularidade e precarização de trabalho da empresa BUMP – Maria Inês/Rogério – 05 
minutos. 
IV – Informe da Comissão Permanente de Atenção Especializada – Valdir/Rogério – 05 minutos 
V – Informe da Secretaria Municipal de Saúde – Teresinha Pachá – 05 minutos. 
 

ORDEM DO DIA: 

 

I – Implantação de Grupo de Trabalho para monitoramento e avaliação da implantação efetiva do 

prontuário eletrônico na rede municipal de saúde. Valdir/Rogério. 

II – Representante da APAE como conselheiro suplente prestador de serviço – Matheus. 

III - Apresentação e apreciação da proposta dos médicos generalistas da FACERES na UBSF Santo 
Antônio para procedimentos ambulatoriais de baixa complexidade (cauterização de verrugas, 
exérese de pequenos cistos, pequenos lipomas) com anestesia local (grau 1) que não necessitam 
de observação pós-operatória e nem sala cirúrgica – Matheus/Dr Tufic. 
IV – Implantação de Grupo de Trabalho para a viabilidade da reorganização nos dias de coleta na 
Atenção Básica ( UNILAB e LABORCLIN), no prazo de 30 a 60 dias – Matheus/Júlio Caetano 

    

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

 

 

    

 
Matheus José Theodoro Júlio César F. Caetano 

Presidente do CMS Secretário Executivo - CMS 

  

  

 


