
 

Con sel h o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0  

Fon e/P AB X:3 211 -41 20      -      cm sr iop r eto@c ms r io p re to .com. br  
www.cms r io pr eto .com. br  

CONVOCAÇÃO 

 

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

que será realizada no dia 12/05/2020, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line onde o link 

de acesso será enviado aos senhores no dia anterior à reunião 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; 

II. Medidas adotadas pelo Comitê de Enfrentamento do Coronavírus (COVID 19) - Aldenis Albaneze 
Borim; 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apreciação de “AD REFERENDUM” a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para o renovação 
do Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho com a Associação de Reabilitação da 
Criança Deficiente (ARCD) de 2020 a 2022 - Antônio Fernando de Araújo; 

 

II. Apreciação de “AD REFERENDUM” a solicitação (Oficio nº. 1616/2020 – SMS/GAB) da Secretaria 
Municipal de Saúde para a realização de Termo de Colaboração e respectivo Plano de Trabalho com 
a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio que tem como objetivo a adequação 
estrutural e aquisição de insumos (materiais e medicamentos) para o enfrentamento da pandemia 
do Covid-19 - Antônio Fernando de Araújo; 

 

III. Apresentação e votação das Resoluções nª 2 e nº 3 que versam sobre a suspensão das Reuniões do 
Conselhos Locais de Saúde, das Comissões do Conselho Municipal de Saúde e da reunião Ordinária 
do mês de Abril como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19) -  Antônio Fernando de 
Araújo; 

 

IV. Apreciação  da prestação de contas  parcial dos recursos financeiros aplicados no exercício 2019 
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 Albaneze Borim; 

 

V. Apreciação da prorrogação do Convênio 002/2019 formalizado como Hospital Bezerra de Menezes 
pelo prazo de 12 meses sem alterações de valores - Aldenis Albaneze Borim; 

 
São José do Rio Preto, 6 de maio de 2020 

 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 


