
RESUMO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Assembleia Geral Ordinária nº 55, realizada em 11 de fevereiro de 2015 no auditório da
AMOSC, destacando os seguintes assuntos:

1. Abertura da Assembleia Geral Ordinária do CIS-AMOSC pelo Presidente e Prefeito
de Águas Frias Danilo Daga.

2. Prestação de Contas do Exercício de 2014 com entrega em DVD do Relatório de
Atividades e do Balanço Geral.

3. Informado aos prefeitos que a partir  deste ano os municípios pagarão ao CIS-
AMOSC além da taxa de manutenção somente os serviços efetivamente utilizados
sendo o controle por conta de cada município.

4. Em relação aos municípios  com débito,  somente  poderão agendar  consultas  e
exames quem estiver em dia com os pagamentos.

5. Gerente de Programa Geisa Muller de Oliveira fez um relato do andamento do
pregão  eletrônico  para  compra  conjunta  de  medicamentos,  destacando  que  os
municípios tiveram uma economia na ordem de quarenta por cento.

Assembleia  Geral  Extraordinária  nº  56  realizada  em  29  de  setembro  de  2015  no
auditório da AMOSC, destacando os seguintes assuntos:

1. Abertura da Assembleia  Geral  Extraordinária do CIS-AMOSC pelo Presidente e
Prefeito de Águas Frias Danilo Daga.

2. Leitura do resumo da ata da Assembleia anterior.
3. Deliberado  sobre  o  credenciamento  de  novos  serviços:  tratamento  vascular  de

varizes unilateral de membros inferiores (escleroterapia ecoguiada com espuma).
4. Revisão de tabela de procedimentos que autoriza a correção pelo INPC acumulado

dos últimos dois anos de 12,14%.
5. Compra conjunta de medicamentos foi aprovada a realização de um novo pregão

eletrônico  com  redução  da  quantidade  de  itens,  ficando  a  cargo  da  Câmara
Técnica Farmacêutica realizar uma revisão na tabela a fim de reduzir o número de
itens.

6. Aprovado o Orçamento para 2016 que estima a receita e fixa a despesa em R$ 13 
milhões de reais, conforme Resolução 02/2015.

Assembleia Geral Ordinária nº 57 realizada em 18 de dezembro de 2015 no Auditório da
AMOSC, destacando os seguintes assuntos:

1. Abertura da Assembleia Geral Ordinária do CIS-AMOSC pelo Presidente e Prefeito 
de Águas Frias Danilo Daga.

2. Aprovação da ata assembleia anterior.
3. Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal mandato 2016.
4. Encaminhamentos da licitação na modalidade de pregão eletrônico para compra

conjunta de medicamentos.
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