
 

 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 17 de Abril de 2018. Ano XV - nº 4335 - DHOJE 

 
SÚMULA N.º 641 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto – SP, realizada no dia  10/04/2018 

 

 

 Solicitada a inversão do último ponto de pauta – Proposta de revisão e atualização do Regimento 

Interno do CMS para o primeiro ponto de pauta; 

 Aprova o primeiro ponto de pauta referente à proposta de revisão e atualização do Regimento 

Interno do CMS com as alterações sugeridas pelo Plenário, por maioria, com um voto contrário do 

conselheiro Ederval José de Souza; 

 Aprova o segundo ponto de pauta referente ao Plano de Trabalho para celebração de novo 

convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; 

 Aprova o terceiro ponto de pauta referente à prestação de contas final dos recursos financeiros 

aplicados no exercício de 2017 relativos ao Convênio nº 940/2014 celebrado com o Estado no valor 

de R$ 9.000.000,00, para a construção do Complexo Pró-Saúde; 

 Aprova o quarto ponto de pauta referente à prestação de contas dos recursos financeiros aplicados 

no exercício de 2017 relativos ao Convênio nº 439/2016 celebrado com o Estado no valor de R$ 

2.000.000,00 para aquisição de equipamentos para o Complexo Pró-Saúde; 

 Aprova o quinto ponto de pauta com a eleição dos conselheiros Antônio Costa, Rubia Madalena de 

Campos Gualberto e Lucinea Oliveira Figueiredo para compor a Comissão de Avaliação do 

Relatório Anual de Gestão de 2017; 

 Aprova o sexto ponto de pauta com a eleição dos conselheiros Narcizo José Filho, Rubia Madalena 

de Campos Gualberto e Nanci Navas Carvalho para compor a Comissão de Avaliação da 

Programação Anual de Saúde 2019; 

 Aprova o sétimo ponto de pauta elegendo o conselheiro Antonio Costa para compor a Comissão 

Intersetorial de Recursos Humanos no segmento de usuário; 

 Aprova o oitavo ponto de pauta elegendo o conselheiro Almiro Correia de Rezende, para 

representar o CMS no Comitê de Ética em Pesquisa do INCOR pelo segmento usuário. 
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