
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
onselht

RESOLUCAO N. 014/2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO

ARAGUAIA-MATO GROSSO, no use de suas atribuigOes legais que the confere a Lei

Complementar n. 22, de 09 de novembro de 1992, e;

Considerando o que dispOe a Lei N. 8.080. de 19 de setembro

de 1990. sobre as condigOes de saUde para promog5o. protegào e recuperagâo da saUde, a

organizagäo e o funcionamento dos servigos correspondentes;

Considerando o que disp6e a Lei N. 8.142. de 28 de dezembro

de 1990 sobre a participagäo da comunidade na gestäo do SUS e sobre as transferéncias

intergovernamentais de recursos financeiros na ara da satkle;

Considerando a Resolugäo n. 333, de novembro de 2003.

sobre a criag5o. reformulagäo e funcionamento dos Conselhos de Sabole:

Considerando o relatOrio final da agäo de monitoramento e

cooperagáo tè gnica realiza pelo Conselho Estadual de SaUcle junto aos Conselhos Municipais de

SaUde do Estado;

Considerando a Lei Municipal N. 441 de 10 outubro de 2006,

que institui o Conselho Municipal de SaCide de Pontal do Araguaia e clã outras providencias.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
conselho	 ticipai (lc

RESOLVE:

Artigo I - Aprovar as indicacOes de Gislaine Domingos

Teixeira e Lusiangela Soares da Silva. para compor a comissäo organizadora representando o

municipio de Pontal do Araguaia na Conferencia Regional da SaUde da Mulher que realizara nos

di g s 26 e 27 do més corrente no municipio sede da regional Barra do Gargas-MT:

Parágrafo I — Para efeito do cumprimento desta resoluqào 0

prazo para sua efetivagéo fica estipulado a partir da aprovagäo.

de sua publicaqao.

Artigo II — Esta resolugäo entrara em vigor a partir da data

Registrada, publicada. Cumpra-se.

Ponta) do Araguaia-MT. 20 de Abril de 2017

Presidente do Conselho Municipal de SaUde

Clayton 'haves d Oliveira

Secretaria Municipal de Sakie

Joice de Moura Lima


	Page 1
	Page 2

