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Resolução "Ad Referendum" n° 024/2019, de 04 de abril de 2019

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia em reunião

no dia O I/04/20 19, no uso de suas competências regimentais e atribuições

conferidas pela, Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nO

8. I42 de 28/12/1990 e Lei Municipal nO8.088 de 10 de janeiro de 2002, e

Considerando:

./ O que dispõe a Lei Complementar 141/12 que regulamenta o artigo 198 da CF;

./ O Artigo 9° 9 3° "A Mesa Diretoria do CMS terá a prerrogativa de deliberar "ad referendum" do

Plenário, " da Lei nO8.088/2002 de IO de janeiro de 2002;

./ O Artigo 28° 9 1°., Inciso VI do Regimento Interno "deliberar "Ad Referendum" da plenária, matérias

consideradas de urgência, submetendo seu ato à ratificação na plenária subsequente";

./ A Lei 8.080, 19 de setembro de 1990, "Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras

providências" .

./ A Lei nO8.142, de 28 de dezembro de 1990, de 3 I de dezembro de 1990, " Dispõe sobre a participação

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências .

./ A Lei Municipal nO8.088, de 10 de janeiro de 2002 que cria o Conselho Municipal de Saúde de Goiânia ~ ~~

e da outras providências; , '\ G n

" A Resolução n" 453, 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde; Aprova diretrizes para" 'f
instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde; .o

&@-/'
./ Lei Complementar nO 141, 13 de Janeiro de 2012, "Regulamenta o 9 30 do art. 198 da Constituição ~

tÓ
Federal para dispor sobre os valores mínímos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, .~

'õ
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio Ol

dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das I
despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de

setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
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./ A Resolução 122/2019, que altera a Resolução 118/2019 que trata do Edital de Convocação de Eleição

para composição do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia - Goiás - quadriênio 2019 - 2023;

A Resolução 124/2019 que Regulamenta o processo Eleitoral de eleição das Entidades e Movimentos Sociais

atuantes na área da saúde que pleitearem vaga para o mandato no quadriênio de 2019-2023 do Conselho

Municipal de Saúde de Goiânia .

./ Que a Comissão Eleitoral deve ser paritária de acordo com a legislação vigente .

./ A renúncia do presidente da Comissão Eleitoral. O que faz necessário a indicação de novo membro, a fim

de manter a paridade de segmentos, bem como manter a normalidade no andamento do Processo

Eleitoral.

./ Impossibilidade de realização de Plenária para eleição de novo representante, pois a renúncia do

Presidente ocorreu no dia 01/04/2019 e a Plenária de Eleição ocorrerá no dia 10/04/2019.

Resolve:

Apresentar o nome da Conselheira Maristela Mara da Silva Nunes do Segmento de Usuário, em

substituição ao eX-7;::ute walt,e: da SõlvaMouteiro, a fim de g~tir o andamento do Processo.

Ediva&f~de Lima Alb~e Souza Bernardes
Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia Vice Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO091/2017 de 30/08/2017 Resolução nO091/2017 de 30/08/2017

Leonardo da Silva Neves
1°Secretário do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO091/2017 de 30/08/2017 Resolução nO 09112017 de 30/08/2017

A"in""rn d. s=tAri. &::;. ~
Homologo esta resoluçã~ / / _
Nos termos do inciso 2° ~oArt. 1° da Lei nO8.142 de 28/12/90. Gestor Municipal
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