ATA N 384

Aos vinte dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas e trinta
minutos, nas dependências do CEAC (Centro de Atendimento ao Cidadão), Rua 14 de
Julho, 710 - Bairro Centro reuniu-se este Conselho Municipal de Saúde para Reunião
Ordinária convocada previamente na data de 08/03/2018, com a presença dos
conselheiros: Fabiana Bernardi, Roberta Deimomi, Veridiana Argenta Scapinelo, Janete
Toigo, Micaela Basso, Marilisa Almeida, Rosane Ines B. da Rosa, Gilberto Fontanella,
Susana Bertuol, Daniela Zanco, Ricardo Biscoli, Erika Oss, Vania Boniatti, com a seguinte
pauta: Eleição da Nova Diretoria do Conselho Municipal de Saúde pelo período
/Março 2018 - Março 2019: A Sra. Veridiana Argenta Scapinello, atual Presidente do CMS,
inicia invocando o Conselho de Eleição o qual 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. A comissão
eleitoral realizou a inscrição da chapa 01 para a devida eleição com a seguinte nominata:
Candidatos da Chapa 1 – Presidente (Roberta Deimomi / 1ª Vice Veridiana Argenta
Scapinello, 2ª Vice Micaela Basso, 1ª Secretário Rosane B. Da Rosa. Procedeu-se o
escrutínio secreto, onde foram computados 13 votos, favoráveis a chapa 01. Diante do
resultado da eleição, a nova diretoria ficou constituída pela chapa 01. A seguir a comissão
eleitoral presidida pelo Sr. Ricardo Biscoli, secretária Daniela Zanco, Escrutinadora
Susana Bertuol, deu posse à nova diretoria deste Conselho, servindo a presente ATA
como instrumento hábil a registrar a nomeação e posse imediata. Nada mais a constar, foi
encerrada a presente reunião da qual foi lavrada esta ata, que foi aprovada e segue
assinada pelos conselheiros presentes.

