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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 09/03/2021, 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 Araujo; 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação dos dados epidemiológicos, fluxos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos 

de Dengue; 

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

internações pela  COVID – 19;  

III. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para o Comitê de Ética em Pesquisa do Incor Rio 

Preto e Beneficência Portuguesa – Antonio Fernando de Araujo; 

IV. Apresentação e votação da Resolução nª 3/2021 que versa  sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos 

Locais de Saúde  e das  Comissões do Conselho Municipal de Saúde, como  medidas preventivas contra o 

Coronavírus (COVID 19) -  Antônio Fernando de Araújo; 

V. Apreciação da alteração do plano  de aplicação de recursos financeiros no Plano de  Trabalho do Convênio nº 

07/2020/SMS do Hospital Bezerra de Menezes  - Aldenis  A. Borim; 

VI. Apreciação  de novo contrato  para assistência oftalmológica em glaucoma -  - Aldenis  A. Borim; 

VII. Apreciação de novo pregão eletrônico para assistência oftalmológica  - Aldenis  A. Borim. 

 

São José do Rio Preto, 3 de março de 2021. 

 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

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

