
SECRETARIAS

ATA DA PLENÁRIA DE SEGMENTOS USUÁRIOS
ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aos oito dias de novembro de dois mil e vinte e um (08/11/2021, em 
conformidade com o Edital da Eleição Complementar que foi 
publicado no Diário Oficial do Município de Paracambi no dia vinte e 
dois de outubro de dois mil e vinte e um (22/10/2021) e Aprovado na 
Nonagésima Reunião Ordinária no dia vinte e sete  de outubro de dois 
mil e vinte e um (27/10/2021),  seria a data da Eleição Complementar 
do Segmento Usuários do Conselho Municipal de Saúde de 
Paracambi. Mas conforme consta no Edital no: “Artigo 5.2 – Em caso 
de haver somente uma instituição inscrita, a mesma ocupara a vaga 
existente, não havendo necessidade de se fazer a Plenária de 
Eleição.” Sendo assim a única Instituição inscrita e aprovada em 
todas as etapas do Edital foi Lar de Rute Instituição para Idosas para 
ocupar a cadeira do Segmento Usuário do Conselho Municipal de 
saúde de Paracambi, Gestão 2019/2023.Tendo como seus 
representantes: TITULAR: Vanea Ferreira Barbosa de Oliveira e 
SUPLENTE: Talita Ferreira de Oliveira. Obedecendo a Lei Municipal nº 
1123 de oito de maio de dois mil e quatorze (08/05/2014), será 
solicitado a Secretaria Municipal de Saúde para que seja faça a 
Nomeação e Publicação para que se cumpra os tramites legais. Não 
havendo mais nada a tratar, eu Edilson Xavier Machado, Secretário 
Executivo, lavro a presente Ata, que será arquivada e publicitada na 
página do Conselho Municipal de Saúde de Paracambi, para que 
produza os efeitos legais. Todos os documentos citados nesta ata, 
estão à disposição na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de 
Saúde de Paracambi. 

Edilson Xavier Machado

Secretário Executivo
MAT. 14.683

=RESOLUÇÃO/CMAS Nº 006, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021=

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas de 2020, no 
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-financeira para 
cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro – Sistema 
Único da Assistência Social – SUAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em reunião 
ordinária realizada no dia 02 de dezembro de 2021, no uso de suas 
atribuições resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Demonstrativo Sintético Anual da Execução 
Físico-financeira para cofinanciamento do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro – Sistema Único da Assistência Social – Período 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2020.
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Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paracambi, 01 de dezembro de 2021.

MARCIO GONÇALVES FERREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paracambi, 01 de dezembro de 2021.

MARCIO GONÇALVES FERREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

https://paracambi.ccanet.com.br/transparencia
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