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CONVOCAÇÃO 
 

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

realizada no dia 12/09/2017, terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua Santo André 

nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. 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 18h30, com a maioria simples de conselheiros presentes, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 
 

INFORMES:  

I. Informe CMS – Eleições dos Conselhos Locais de Saúde – Geovanne Furtado Souza; 

II. Informe SMS – Implantação novas equipes saúde da família e saúde bucal;  

          Curso de cuidadores de idosos; 

          Curso nível técnico para agente comunitário de saúde (gratuito); 

          Capacitação dos agentes comunitários de saúde; 

          Programação ônibus da saúde; 

                             Portarias com recursos para reformas, ampliações, aquisição de equipamento e recurso teto MAC. 
 

ORDEM DO DIA: 
 

I. Apresentação do curso de Medicina FACERES – Geovanne Furtado Souza; 

II. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários e 01 (um) representante dos trabalhadores para 

compor a Comissão de Avaliação da Programação Anual de Saúde (PAS) – Geovanne Furtado Souza; 

III. Apreciação e votação da proposta de composição da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) – 

Geovanne Furtado Souza; 

IV. Apreciação e votação da proposta para utilização do saldo do recurso de construção da Academia da Saúde da Vila 

Toninho – Aldenis Borim; 

V. Apreciação e votação da adesão a programas do Ministério da Saúde – Aldenis Borim; 

VI. Apreciação e votação da mudança de modalidade do Consultório na Rua – Aldenis Borim; 

VII. Apreciação e votação do projeto de habilitação da Associação Renascer como CER II – Aldenis Borim; 

VIII. Apreciação e votação da habilitação do Centro de Diagnóstico do Complexo Pró-Saúde como Hospital Dia – Aldenis 

Borim; 

IX. Apreciação e votação da renovação do Contrato com Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores – Aldenis Borim; 

X. Apreciação e votação da renovação do Contrato com Centro de Litotripsia – Aldenis Borim; 

XI. Apreciação e votação da renovação do Contrato com APAE – Aldenis Borim; 

XII. Apreciação e votação da renovação do Contrato com Associação Renascer – Aldenis Borim; 

XIII. Apreciação e votação do Ad referendum da prorrogação do Contrato PRP/0001/16 com o Hospital de Olhos 

Redentora e Termo Aditivo para atender a Emenda Parlamentar - Proposta nº 36000.1300612/01-700, no valor de R$ 

173.517,00 (cento e setenta e três mil, quinhentos e dezessete reais) para realização de cirurgias de cataratas e 

exames necessários para efetivação das mesmas – Geovanne Furtado Souza; 

XIV. Solicitação de esclarecimentos, pela mesa diretora, sobre as medidas que vem sendo adotadas pelo CMS no sentido 

de fiscalizar e exigir o efetivo cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos da rede pública municipal – 

Rogério Vinícius dos Santos. 

 

São José do Rio Preto, 05 de Setembro de 2017. 

                                                                                   
Geovanne Furtado Souza 

Presidente do CMS 


