ATA N.º 341
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dezenove
horas, no CEAC (Centro de Atendimento ao Cidadão), reuniu-se este Conselho
Municipal de Saúde para reunião ordinária de eleição da nova diretoria,
previamente convocada em conformidade com a Lei Municipal 2.191/95 e artigo 31
do Regimento Interno. A Comissão Eleitoral, eleita na reunião ordinária do dia
08/09/2015, processará a eleição e dará posse aos eleitos. Formam a comissão
eleitoral: Presidente: Sr Neri Antônio Maioli, Secretária Srª Roberta Deimomi e
Escrutinador Sr Adriano Callegari. O Conselho de Eleição no uso das atribuições
conferidas pelo art. 34 do Regimento Interno deliberou acerca das regras para a
eleição, nos seguintes termos: Compete à Comissão de Eleição declarar a
irregularidade dos conselheiros ou a sua exclusão. Serão considerados aptos a
votar todos os conselheiros titulares presentes para essa eleição ou o suplente que
represente o conselheiro ausente. Após a verificação do quórum de instauração,
iniciou-se o processo de eleição da nova Diretoria para 23 de setembro de dois mil e
quinze a setembro de dois mil e dezesseis. A comissão eleitoral realizou a inscrição
da chapa 01

para a devida eleição com a seguinte nominata: candidato a

Presidente – Sr Luciano Hüten Correa representante da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB, candidato a Vice-Presidente – Sr Tadeu Salib dos Santos,
representante da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha CICs, 1ª. Secretária Maria da Glória Menegotto, representante da Secretaria
Municipal de Saúde. Chapa 02: candidata a Presidente do Conselho, Veridiana
Argenta Scapinello, representante da Associação dos Nutricionistas - AFAN, como
Vice-Presidente Flavia Cambruzzi Sbardelotto, representante da Associação dos
Psicólogos, 1ª secretária Maria da Glória Menegotto representante da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, 2º secretário Sr Tadeu Salib dos Santos. Por decisão
deste Conselho, procedeu-se o escrutínio secreto, onde foram computados 17 votos,
sendo 07 (sete) votos favoráveis a chapa 01 e 10 (dez) votos favoráveis a chapa 02.
A nova diretoria ficou constituída pela chapa 02 (dois). A seguir a comissão
eleitoral presidida pelo Sr. Neri Antônio Maioli, deu posse à nova diretoria deste
Conselho, servindo a presente ata como instrumento hábil a registrar a nomeação
e posse. Nada mais a constar, foi encerrada a presente reunião da qual foi lavrada
esta ata, que foi aprovada e segue assinada pelos conselheiros presentes.
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