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CONVOCAÇÃO 

 

                     Fica o(a) Senhor(a) Conselheiro(a) convocado(a) para a Reunião 

Extraordinária deste Conselho, a ser realizada no dia 28/11/2018, quarta-feira, na sala de 

reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua Santo André nº 504, Jardim Europa, em 

primeira convocação às 19h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros 

para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 

convocação às 19h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Eleição de um Conselheiro para presidir a reunião; 

II. Posse dos Conselheiros ausentes à Conferência Municipal de Saúde; 

III. Eleição do Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 

IV. Eleição do Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 

V. Apresentação das Comissões Permanentes e Intersetoriais do Conselho Municipal de 

Saúde; 

VI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Permanente de Atenção Básica; 

VII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Permanente de Média e Alta Complexidade; 

VIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Permanente de Urgência e Emergência; 

IX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Permanente de Finanças; 

X. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Permanente de Ética e Conduta; 

XI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Intersetorial de Atenção da Pessoa com Deficiência; 

XII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador; 

XIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Intersetorial de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais e Aids; 

XIV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Intersetorial de Saúde Mental; 
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XV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos; 

XVI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante 

dos trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a 

Comissão Intersetorial de Saúde Bucal. 

 

 

São José do Rio Preto, 23 de Novembro de 2018. 

 

 

                                                               
Geovanne Furtado Souza 

Presidente do CMS 
 
 

 


