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Plecar
Dispõe sobre o preenchimento do
cargo vago de presidente.

dia

O Plenario do Conselho lVunicipal de Saude de Edeia, em Reunião Extraordinaria, realizada no dra

14 de fevereiro de 2023, no uso de suas atribuições regimentais conferidas pela Lei no '1,0S3 de 13 de maio

de 2022 e,'.

Considerando o ofício n 0112023,em que o Presidente eleito do Conselho tMunicipalde Saude. João
Victor Caetano Barbosa, representante do segmento dos usuários, categoria Conselho da Ordem dos
Advogados do Brasil, informou sua renúncia ao cargo de Presidente e requereu, imediatamente seu
desltgamento das atividades relacionadas ao conselho, por motivos de foro íntimo;

Considerando que o Regimento lnterno não prevê procedimento específico para o preenchimento

do cargo em vacância de presidente;

Considerando a necessidade de o Conselho tVlunicipal de Saúde ter um ou uma líder a frente da
mesa diretora'vez que a vice-presidente somente responde, automaticamente, pela presidência pelo prazo
de trinta dias apos a renuncia formal,

Considerando que na plenária da Reunião Ordinaria, amplamente divulgada, realizada no dia 26 de
janeiro de2023, todos os conselheiros presentes foram comunicados acerca do ofício acima mencionado,
sendo indagados sobre o interesse em assumir o cargo vago. e nenhum dos presentes manifestaram
interesse em assumir;

Considerando que fora designada Reunião Extraordinaria, amplamente divulgada, com a finalidade
exclusiva de tratar sobre o preenchimento do cargo vago, e que dentre os conselhos presentes na reunrã0,
a única conselheira que se dispÔs a assumir o compromisso de ser presidente do Conselho foi a vice-
presidente Cíntia Alves dos Reis

RESOLVE:

Ar1 10 Fica estabelecido que a conselheira cintia Alves dos Reis, representante do segrnento cJos

trabalhadores da Saude, categoria confederação Nacionai dos Agentes Comunitarios de Saúce e Errdernias
assume o cargo de Presidente da mesa diretora do Conselho IVlunicipal de Saude de Edeia a partir cia
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presente data até o término da atual gestão, que findará no di a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e
três

Art'' Z',Recomendar a secretária tMunicipal de saude. nos termos do A11 '11-H da Lei IVunicipal no 1 053 de
13 de maio de 2022 e do estabelecido no inciso Xii da Quafia Díretriz da Resolução CNS na 453l2OiZ, a
homologação e publicação desta Resoluçã0.

A( 30 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Aft 40 Revogam-se as disposições em contrário

Sala da Secretaria-Executiva do Conselho Municipal de Saúde, aos quatorze dias do mês de
fevereiro de dois mil e vinte e três.

E DÊt Â"-G a

ciniffi., dos Reis

Vice-Presidente do conselho Municipal de saúde de Edéia
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