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Edeia -Go, 15 de fevereiro de 2023,

f Y;?,:::* *:o-E so L u ÇÃo Á D REFEREN Dt u MC M s E No 003/2023

drA

documento prosente fot Dispõe sobre a Convocaçao da 1a Conferêncta
Illunicipalde Saude de de Edeia-Go e dá outras
providências.

no JCi:*r rJ

APresidentedo Conselho N/unicipal de Saude de Edéia - Goiás,no uso de

suas cornpetências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 1.053 de 13 de maio de

2022, e,

Considerando que a Constituição Federal de'1988 no aft. '198 eleva a parlicipação da

comunidade aos status de diretriz do Sistema Unico de Saúde;

Considerando que a Lei n B. 142. de 28 de dezembro de 1990, dispoe sobre a

parlicipação da comunidade na gestão do Sistema Unico de Saúde (SUS), e cria a Conferência

de Saúde enquanto instância colegiada a se reunir a cada quatro anos com a representação dos

varios segmentos sociais, para avaliar a situação de saude e propor as diretrizes pai-a a

Íormulação da política de saude nos nÍveis correspondentes;

Considerando a necessidade de observar os procedimentos e os prazos previstos para

o encaminhamento das atividades relativas a organização que foram definidos no Regimento da

17'Conferência Nacional de Saude, bem como considerando a Resolução n0 0512A22 oo

Conselho Estadual de Saúde, que dispoe sobre o Regimento da 10'Conferência Estadual de

Saúde de Goiás; e,

Considerando ainda as Resoluções 664/2021 ,70212022 e 70512023.

RESOLVE:

Art, 10 Propor a convocaÇão da V' Conferência Municipal de de Edéia-Go na forma da minuta

de decreto anexa.

Art. 20 Recomendar a Secretarra N/unicipal de Saúde que esta resolução seja homologada

nos termos do inciso Xllda Quarta Diretriz da Resolução CNS n0 45312012,

Art. 30 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
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DO CONSELHO MUNICIPAL DESALA DA SECRETARIA EXECU

SAUDE, aos quinze dias do mês de

W
WW

W€ffitr"ffi"
W a dêsàüle

W 
Edéii-Go '"###EDÉtÀ-GÕ

ro de dois mil e vinte e três.

cintlffi, dos Reis

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Edéia

Telefone: (62) 99984-3550

Email: cmsdeedeia20l6@yahoo.com.br


