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SÚMULA N.º 628 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de São José do Rio Preto – SP, realizada no dia  14.03.2017. 

 

   Aprova o primeiro ponto de pauta Relatório da X Conferencia Municipal de Saúde de São 

José do Rio Preto. 

 Aprova o segundo ao Décimo segundo ponto de pauta referente as resoluções nº 01, 02 ,03 

,04, 05, 06 ,07 ,08, 09, 10, 11/2017, como consta em ata. 

  Aprova o Décimo terceiro ponto de pauta referente ao Parecer da Comissão de Finanças 

sobre as contas parcial do Complexo Pró-Saúde com o relatório e Parecer da Prestação de 

Contas parciais dos Convênios nº 940/2014 e nº 439/2016. 

  Aprova o Décimo quarto ponto de pauta referente a eleição para compor a Comissão de 

Revisão e Atualização do Regimento Interno do CMS, para compor esta comissão no 

segmento de usuário  Narciso José Filho e Márcia Garcia de Oliveira, no segmento de 

trabalhador Nanci Navas Carvalho e no segmento de gestor Amena Alcântara Ferraz Cury. 

  Aprova o Décimo quinto ponto de pauta referente a mudança de objeto do aditivo do 

Convênio  nº 940/2014 no valor de 1.718.747,07, para a Construção de um CAPS III, para 

fortalecimento da de Rede de Atenção Psicossocial. 

 Aprova o Décimo sexto ponto de pauta referente a eleição para compor a Comissão de 
Avaliação do PPA 2018-2021, sendo eles eleitos; Almiro Correia Rezende e Nelson Marques, 
no seguimento de trabalhador Antônio Fernando Araújo.  

 Aprova o Décimo sétimo ponto de pauta referente a Qualificação como Organização Social 

da FUNFARME. 

 Aprova o Décimo oitavo ponto de pauta referente ao Convênio da FUNFARME para 

prestação de serviços complementares ao SUS, de forma integra para manutenção 

ampliação da assistência a saúde no Município de São José do Rio Preto. 

 Aprova o Décimo Nono ponto de pauta referente a Prestação de Contas do 3º quadrimestre 

de 2016 
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