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SÚMULA N.º 637 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de São José do Rio Preto – SP, realizada no dia  14.11.2017 

 

 Aprova inclusão de ponto de pauta, referente à substituição do representante do governo. 

 Aprova o primeiro ponto de pauta, referente à substituição do conselheiro Eleuses Vieira Paiva, 
pelo conselheiro Ederval José de Souza. 

 Aprova o segundo ponto de pauta, referente a indicação da Associação dos Moradores de Bairro 
do Jardim Santo Antônio (AMORSA) assumindo o cargo de conselheiro titular no segmento de 
usuário Antônio Costa no lugar de Diná Aparecida Francisco Freitas Vasconcelos. 

 Aprova o terceiro ponto de pauta referente à apresentação da residência multiprofissional da 
FAMERP. 

 Aprova o quarto ponto de pauta referente à revogação do Termo de Deliberação CMS nº 18/2016 
referente ao Programa de Preceptoria, passando a vigorar com o seguinte texto: ‘’O Programa de 
Preceptoria dos cursos de graduação em saúde e de residência na Rede Municipal de Saúde, com 
a observação de que os preceptores devem ser preferencialmente dentre os profissionais da rede 
pública municipal’’. 

 Aprova o quinto ponto de pauta, referente composição da Comissão Interssetorial de Saúde 
Bucal, sendo eleitos pelo segmento de usuários da saúde, Narcizo José Filho e Marcia Garcia de 
Oliveira; pelo segmento de trabalhadores da saúde, Antônio Fernando de Araújo e representando 
o gestor, Patrícia de Lima Gonzáles. 

 Aprova o sexto ponto de pauta, referente à proposta do Presidente em indicar a Mesa Diretora 
deste CMS a representar nas reuniões dos Núcleos de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH). 

 Aprova o sétimo ponto de pauta, referente à substituição da conselheira Diná Aparecida 
Francisco Freitas Vasconcelos na comissão de Atenção Básica, sendo eleito a compor esta 
comissão o conselheiro Antônio Costa, como consta em ata. 

 Aprova o oitavo ponto de pauta, referente à substituição da conselheira Diná Aparecida Francisco 
Freitas Vasconcelos na comissão da Mesa de Negociação Permanente do SUS, sendo eleito a 
compor esta comissão o conselheiro Antônio Costa, como consta em ata. 

 Aprova o nono ponto de pauta, referente à substituição da conselheira Diná Aparecida Francisco 
Freitas Vasconcelos no comitê de Ética em pesquisa da Kaiser Clínica, sendo eleito a compor esta 
comissão o conselheiro Antônio Costa, como consta em ata. 

 Aprova o decimo ponto de pauta, referente à substituição da conselheira Mirna Médes no comitê 
Gestor Local do COAPES, sendo eleito a compor esta comissão o conselheiro Antônio Costa, 
como consta em ata. 

 Aprova o decimo primeiro ponto de pauta, referente à  Programação de Ações e Metas (PAM) 
2018 do Programa de IST/AIDS e Hepatites Virais. 
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