ED|TAL DE CONVOCAçÃO DE ELEçÃO

-

Ficarn convocadas as entidades do Município de Alto Horizonte
Go, para
participarem no Conselho Municipal de Saúde a se inscreverem conforme preconiza a
legislação do Controle Social em Saúde, observando o teor da Lei Municipal de
ne3ry1993 que criou o respectivo conselho Municipalde Saúde para concorrer a uma
das vagas de conselheiros{as} disponíveis do Conselho Municipal de Saúde, Titulares e
Suplentes gue serão distribuídas aos segmentos de USUÁRIOS/ÍRABALHADORES,
GESTORES E PRESTADORES de Serviços do Sistema Único de Saúde
SUS. em
confurmid*de csrn ã Lei FederaÍ ne 8.142Pü regufãmentadâ BeÍa fiesoluç*o
ns333/2003" Para ser inserida no processo, a instituição deverá encarninhar à Secretaria
Executiva do CMS, cópias dos documentos:

-

l.EilTIDADE§
a) Cópia da Ata de FundaSo ou Ato Legal de criação da mesma,

b) Copia da última Ata ou Relatório de Reuniões da enüdade,

c) lnscrição dos participantes que estarão participando no processo eleitoral do
Conselha Munlripaf representaüvos desta entidade. {Sem necessidde de disriÍniner
na Fidta, os que irão concorrer ao pleito, se identificando somente DURANTE a reunião
de CADA SEGMENTO, no local e dia da votação.
2. MOVIMEHTOS SOCIÀIS:

MovimwtolEssscia#ü, par nreio *e um hrstnnrenü*
(redes
de comuniÉção e informação
sociais e convocação para reuniões, etc.),
eI Comprümnte de exirtÊncfa dc

b) Côpia da Ata de fundação ou Ato que criou o Movimento, a Associação,

c) lnscrição dos participantes (sem necessidade de discriminar na ficha, os que irão
cCIncorrer ao pleito, se identificando somente DURANTE a reunião de CADA SEGMENTO,
no locale dia da votação. Ressaltamos que a documentâção acima mencionada, deverá
ser encaminhada até no dia votação,
O processo se dará da seguinte forma: conferindo com a folha de inscrição de
participa$o e votação número de votos, de acordo com os assinantes das ftchas
preenchidas. Somente com o encerramento das inscrições das ENTIDADES E DOS

-

é que será defrnido o número de

vagas para TITULAR E
SUPLENCIA no Conselho Municipal de Saúde - É determinante o número de metade
{5096} de usuários do SUS, neste processo eleitoral, sendo este o rnotivo de não haver
MOVIMENTOS SOC|AIS,

COMO DETERMINAR, número de vagas, anterior ao ato de INSCRIÇÃO, Não havendo
consenso quanto à Titularidade e Suplência, haverá necessidade de elei$o em voto
secreto e direto, o que obtiver maioria, de votos ficará com a titularidade.

Municípb deAte Horizonte" em X1 de Novembro de 2021.

À voTAçÃo sEú REAUZÀDA NO CLUBE MUNTCTPAL NO DtA 16 DE NOVEMBRO Dr
202í.,NíClo DAS 19 H§.
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