
 
 
EDITAL DE ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CAPITÃO ENÉAS-MG. 

O presente edital tem por objetivo, regulamentar a eleição 
das instituições da sociedade civil organizada, representativas dos segmentos 
dos usuários do SUS, profissionais e trabalhadores da saúde, gestores e 
prestadores de serviço de saúde, para compor o conselho municipal de saúde e 
exercer mandato no Biênio, compreendido pelo período de 01 de julho de 
2022 a 31 de maio de 2024, nos termos da Resolução 649/2020 do Conselho 
Nacional de Saúde e da legislação vigente no município de Capitão Enéas – 
Minas Gerais. 

Conforme decisão do plenário do CMS fica aberta as 
inscrições para todas as entidades representativas dos segmentos dos 
usuários do SUS, profissionais e trabalhadores da saúde, gestores e prestadores 
de serviço da saúde no município e com abrangência no estado de Minas 
Gerais, no caso de entidades representativas de trabalhadores da saúde. 

As instituições representantes das categorias de Usuários 
do SUS e de Trabalhadores da Saúde deverão apresentar no ato da inscrição, 
originais e cópias dos seguintes documentos: 

1 – Cartão do CNPJ 

2 – Comprovante do endereço 

3 – Documentos pessoais do candidato 

3 – Indicação de um membro com documento formal, 
representante da entidade na plenária de seguimentos. 

A documentação completa deverá ser apresentada para 
conferência e homologação da inscrição até o dia 15 de julho de 2022, das 08 
às 11h00 e das 13h às 16h30, na secretaria executiva do Conselho Municipal    de 
Saúde, RUA DONA ODÍLIA MATOS, 54 – (ANTIGO SESP) – CENTRO, 
PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ou nas reuniões de 
mobilização para as eleições do CMS, impreterivelmente, sob pena de 
indeferimento imediato, pela comissão eleitoral. 

A plenária de segmentos ocorrerá no dia 29 de julho de 
2022, no SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA DA MATRIZ DE SÃO 
SEBASTIÃO, localizado na PRAÇA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, 
CAPITÃO ENÉAS, MINAS GERAIS, com início previsto para as 9h00 e 
encerramento às 17h00 do mesmo dia. 



Pauta: 
 

1 - Palestra – “A importância do Controle Social na Gestão do SUS”  
  2 - Apresentação das entidades e candidatos aptos a participar do conselho; 
  3 - Eleição das entidades por segmento e,  
  4 - Publicação da lista das entidades eleitas. 
 
 
Comissão Eleitoral: 

 
1 - Raniele Santos Lopes (Gestão) 
2 - Elba Pereira de Oliveira (Usuários) 
3 - Simone Zuba e Silva (Trabalhadores) 
4 - Joilma Veloso e Silva (Prestadores) 
5   - Imaculada Rodrigues de Aguilar (CMS) 
 
 

 

Capitão Enéas, 26 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Imaculada Rodrigues de Aguilar 

Presidente CMS 


