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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 08/09/2020, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, 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. Apresentação e votação das Resoluções nº 8 e nº 9 que versam sobre a suspensão das Reuniões dos 

Conselhos Locais de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19) - Antônio 

Fernando de Araújo; 

II. Apreciação da prorrogação do convênio 006/2018 com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais São José do Rio Peto – SP – APAE pelo prazo de 12 (doze) meses - Aldenis Albaneze 

Borim; 

III.  Apreciação de Contratação de prestação de Serviços SUS com o Instituto Riopretense dos Cegos 

trabalhadores – IRCT pelo prazo de 12 (doze) meses - Aldenis Albaneze Borim; 

IV. Apreciação de Contratação de prestação de Serviços SUS com a Associação Renascer - pelo prazo de 

12 (doze) meses - Aldenis Albaneze Borim; 

V. Apreciação do 2º termo aditivo ao Convênio nº 03/2020 – SMS com a Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia para acréscimo de 6 (seis) leitos de UTI Covid - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 
São José do Rio Preto, 2 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700

