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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 12/03/2019, 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, a 

fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

 

I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Apreciação e aprovação da nova proposta para reestruturação e reinstalação da Mesa 

Municipal de Negociação Permanente do SUS – MMNP-SUS – Antonio Fernando Araujo; 

II. Apreciação dos dados da Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2018 e votação do Ad 

Referendum - Antonio Fernando Araujo; 

III. Apreciação e votação da prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no 
exercício de 2018 relativos ao Convênio nº 439/2016, no valor de R$2.000.000,00, 
celebrado com o Estado para aquisição de equipamentos para o Complexo Pró-Saúde – 
Aldenis A. Borin; 

IV. Apreciação e Votação da prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no 
exercício de 2018 relativos ao Convênio nº 120/2014 – Termo Aditivo nº 001/2016, no 
valor de R$50.000,00, celebrado com o Estado para aquisição de equipamentos para o 
Banco de Leite Humano - Aldenis A. Borin; 

V. Apreciação e votação de prorrogação do Convênio Nº 002/2018/SMS  com o Hospital 
Adolfo Bezerra de Menezes  pelo período de 12 meses (FPO Anexa)- Aldenis A. Borin. 

 

 

 

São José do Rio Preto, 05 de Janeiro  de 2019. 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 


