EDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
DA
ASSEMBLÉIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO COSEMS BIÊNIO 20132015.
A Diretoria Interina do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS,
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da entidade, devidamente
autorizada por deliberação da Assembléia Geral deste Conselho, tudo conforme
ata da reunião extraordinária, realizada no dia 02/04/2013, vem por meio deste
edital, publicar e convocar, Assembléia Geral Extraordinária dos Secretários
Municipais de Saúde, a ser realizada no dia 12 de abril de 2013, para eleger a
Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e os representantes da entidade na
Comissão Intergestores Bipartite – CIB/CE e no Conselho Estadual de Saúde –
CESAU, para o biênio 2013-2015. A Assembleia Geral Extraordinária será
realizada, às 14h00minuntos, na Escola de Saúde Pública, situada na Avenida
Antonio Justa, 3161 – Meireles. Conforme estabelece o artigo 25, parágrafo 4º,
para estar apto (votar e ser votado) ao processo de composição da Diretoria
Executiva, do Conselho Fiscal e demais órgãos colegiados, cobrar-se-á a
adimplência do município no último biênio, sendo facultado à negociação do
débito e consequente emissão de certidão de adimplência junto ao COSEMS. A
inscrição das chapas concorrentes será encerrada quatro horas antes do horário
de instalação da assembléia e deverá ser composta por membros da Diretoria
Executiva, do Conselho Fiscal e dos representantes da entidade na Comissão
Intergestores Bipartite – CIB/CE e no Conselho Estadual de Saúde – CESAU, para
o biênio 2013-2015, conforme o §1º do artigo acima citado. Para dirigir o processo
eleitoral fica constituída, por deliberação da Assembléia Geral, uma comissão,
dentre aqueles qualificados de acordo com artigo 3º do Estatuto, assim formada:
Mário Lúcio Ramalho Martildes, Secretário de Saúde de Eusébio, Rogério
Teixeira Cunha, Secretário de Saúde de Milagres, Alexandre Almino de
Almeida, Secretário de Saúde de Araripe, Francimones Rolim Albuquerque,
Secretária de Saúde de Jaguaribara e Joab Soares de Lima, Secretário de
Saúde de Iguatu.
Todas as previsões do presente edital têm respaldo na deliberação expressa
da Assembléia Geral do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde –
COSEMS, nos termos da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada
no dia 02/04/2013.
Maiores informações no COSEMS, localizado à Rua dos Tabajaras, 268 – 2º
andar – Praia de Iracema.
Fortaleza, 03 de abril de 2013.
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