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SÚMULA N.º 634 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto – SP, realizada no dia  12.09.2017 

 

 Aprova a retirada do décimo terceiro ponto de pauta, referente à fiscalização da jornada de 
trabalho dos médicos da rede pública municipal. 

 Aprova a inclusão de ponto de pauta, referente à ‘’Moção de Repúdio’’, quanto a PNAB 
(Política Nacional de Atenção Básica) do Ministério da Saúde . 

 Aprova a inversão de ponto de pauta do nono ao décimo primeiro para o primeiro, 
segundo, terceiro e quarto ponto de pauta, referente à renovação dos convênios da SMS 
(Secretaria Municipal de Saúde). 

 Aprova o primeiro ponto de pauta, referente à renovação do Contrato com o Instituto 
Riopretense dos Cegos Trabalhadores. 

 Aprova o segundo ponto de pauta referente à renovação do Contrato com Centro de 
Litotripsia. 

 Aprova o Terceiro ponto de pauta referente à renovação do Contrato com APAE (Associação 
Pais e Amigos dos Excepcionais). 

 Aprova o quarto ponto de pauta referente à renovação do Contrato da Associação Renascer. 

 Aprova o quinto ponto de pauta referente Ad referendum da prorrogação do Contrato 
PRP/0001/16 com o Hospital de Olhos Redentora. 

  Sexto ponto de pauta: apresentação do curso de Medicina FACERES. 

 Aprova o sétimo ponto de pauta referente à Comissão de Avaliação do PAS (Programação 
Anual de Saúde), sendo eleitos os conselheiros no segmento de usuário: Diná Aparecida 
Freitas Vasconcelos e Almiro Correia de Rezende e no segmento de trabalhador: Nanci 
Carvalho Navas. 

 Aprova o oitavo ponto de pauta referente à Composição da CIST (Comissão interssetorial de 
Saúde do Trabalhador) no tocante da representação dos sindicatos, sendo contrários à nova 
composição: Antônio Fernando Araújo, Jair Antônio de Souza, Ligia Cavassani, Narcizo José 
Filho, Clemente Pezarini Jr. e Fátima Quintiliano da Silva. 

  Aprova o nono ponto de pauta referente à utilização do saldo de recurso de construção da 
Academia da Saúde da Vila Toninho. 

 Aprova o décimo ponto de pauta referente adesão de programas do Ministério da Saúde, 
com a apresentação da Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de 
Atenção Especializada; Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; 
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Básica; 
Incremento do Teto MAC. 

 Aprova o décimo primeiro ponto de pauta referente à mudança de modalidade do 
Consultório na rua, alterando da modalidade II para III. 

 Aprova o décimo segundo ponto de pauta referente à habilitação da Associação Renascer 
como CER II.  

 Aprova o décimo terceiro ponto de pauta referente à habilitação do Centro de Diagnóstico 
do complexo Pró-Saúde como Hospital Dia. 
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