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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 13/04/2021, 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 - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Esclarecimentos sobre o fechamento do Hospital IELAR – Ederval  José de Souza. 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apreciação do RAG referente ao ano de 2020 - Aldenis  A. Borim; 

II. Apreciação do  SISPACTO referente ao ano de 2021 - Aldenis  A. Borim; 

III. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos e 

internações pela  COVID – 19 - Antonio Fernando de Araújo; 

IV. Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no enfrentamento da 

Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Aldenis  A. Borim; 

V. Apreciação do Plano de Trabalho da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, para 

celebração de Convênio com a finalidade de conceder auxílio financeiro à instituição no valor total de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas, visando reduzir o déficit provocado pela 

manutenção dos leitos de enfermaria e de UTI destinados aos pacientes COVID  - Aldenis  A. Borim; 

VI. Apreciação da prorrogação do Convênio 08/2020-SMS pactuado com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

pelo prazo de 90 (noventa) dias (FPO Anexa) - Aldenis  A. Borim; 

VII. Discussão de questões pertinentes e urgentes da relação entre a crise sanitária e os diversos e amplos impactos 

em Saúde Mental – José Robson Samara R. Almeida Jr; 

São José do Rio Preto, 7 de abril de 2021. 

 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

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

