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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 08/05/2018, terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua Santo 

André nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. 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 18h30, com a maioria simples de conselheiros presentes, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES:  

 

I. Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – Maria das Graças Mazarin Araújo; 

II. Informe da Secretaria Municipal de Saúde: Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 1.250.000,00; 

III. Informes da Mesa Diretora do CMS. 

                                                                          

ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação da nova divisão de regiões do município de São José do Rio Preto – Aldenis A. Borim; 

II. Apreciação e votação do projeto de habilitação da equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde 

mental – Aldenis A. Borim; 

III. Apreciação e votação da FPO de convênio por inexigibilidade com a Beneficência Portuguesa – Aldenis A. 

Borim; 

IV. Apreciação e votação do Relatório Anual de Gestão (RAG) 2017 – Geovanne Furtado Souza; 

V. Apreciação e votação de proposta de moção de repúdio em relação a cursos EaD na área da saúde – 

Demosthenes Santana da Silva Junior. 

 

 

São José do Rio Preto, 02 de Maio de 2018. 

 

                                                                                   
Geovanne Furtado Souza 

Presidente do CMS 


