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SÚMULA N.º 636 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto – SP, realizada no dia  10.10.2017 

 

 Aprova a inversão do ponto de pauta, passando o terceiro ponto de pauta para o primeiro 

ponto de pauta da ordem do dia. 

 Aprova a inclusão de ponto de pauta, referente à substituição de conselheiro do segmento 

de usuário para compor o Comitê Gestor Local do COAPES. 

 Aprova o primeiro ponto de pauta, referente à Programação Anual de Saúde (PAS) 2018, 

com um voto contrário da conselheira Diná Freitas e uma abstenção da conselheira Márcia 

Garcia de Oliveira. 

 Aprova o segundo ponto de pauta referente à apresentação do relatório final da Conferência 

Livre de Saúde. 

 Aprova o terceiro ponto de pauta referente ao relatório da Comissão Intersetorial de Saúde 

Bucal do Conselho Nacional de Saúde com a formação desta Comissão no Conselho Municipal 

de Saúde. 

 Aprova o quarto ponto de pauta referente ao Plano de Trabalho complementar ao Convênio 

nº 92/2015 com a FACERES.  

 Aprova o quinto ponto de pauta referente à Emenda Parlamentar Estadual do Coronel 

Camilo no valor de R$ 50.000,00 a ser utilizada em exames de ressonância magnética com 

contraste. 

  Aprova o sexto ponto de pauta referente à apresentação da Emenda habilitada pela Portaria 

nº 2.327 de 12/09/17 para construção da UBSF Luz da Esperança. 

 Aprova o sétimo ponto de pauta referente à indicação de Mirna Medes para compor o Comitê 

Gestor Local do COAPES.  

 Aprova o oitavo ponto de pauta referente à Moção de Apoio para manutenção dos 

Programas de Residência Multiprofissionais da FAMERP no município de São José do Rio 

Preto. 
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