
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP, REALIZADA NO DIA CINCO DE DEZEMBRO DE 2 

DOIS MIL E DOZE. Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil doze, na sala de 3 

reunião do Conselho Municipal de Saúde, teve inicio a reunião ordinária às 18h00min, na 4 

presença de todos que assinaram o livro de presença próprio. Dado início à reunião, 5 

Conselheiro Rogério Vinícius dos Santos, apresentou Deliberação escrita e assinada por 14 6 

(catorze) conselheiros titulares, que determinava que a votação seria secreta e a ordem de 7 

colocação dos nomes nas cédulas seria alfabética, e a reunião seria conduzida pelo 8 

Conselheiro Júlio César Figueiredo Caetano, conforme documento que consta desta ata. 9 

Iniciou-se, então um debate sobre quem coordenaria os trabalhos e como se daria a eleição. As 10 

Conselheiras Valdelice Aparecida de Souza e Diene H. L. Trajano manifestaram sua 11 

indignação alegando que as votações deste CMS sempre foram abertas. Todavia, o Plenário 12 

deliberou que escolheria, através de votação aberta que conduziria os trabalhos, inscrevendo-13 

se para tal encargo os conselheiros: Júlio César Figueiredo Caetano, Teresinha Aparecida 14 

Pachá, e Valdelice Aparecida de Souza. Colocado em votação, o plenário, por maioria decidiu 15 

que o conselheiro Júlio César Figueiredo Caetano coordenasse a mesa de trabalhos. Em 16 

seguida o assessor jurídico do CMS, fez a leitura do documento, o qual dentre outros 17 

fundamentos legais, defende que este CMS deve ter por base o CNS – Conselho Nacional de 18 

Saúde, que tem o voto secreto para escolha de Presidente e Vice-Presidente. Em seguida, o 19 

Plenário decidiu colocar em votação se a eleição para Presidente e Vice-presidente seria por 20 

voto secreto ou aberto, sendo que a maioria decidiu que a votação seria secreta. 1º PONTO 21 

DE PAUTA: ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA – PRESIDENTE E VICE-22 

PRESIDENTE. Foram abertas inscrições para a Presidência, candidatando-se os 23 

Conselheiros Geovanne Furtado de Souza e Rogério Vinícius dos Santos. Foi concedido aos 24 

candidatos o prazo de cinco minutos para cada um para defesa de sua candidatura, o que foi 25 

feito. Em seguida iniciou-se o processo de votação por escrutínio secreto, sendo eleito para 26 

Presidente deste Conselho para o biênio 2012/2014, com 12 (doze) votos, o Conselheiro 27 

Rogério Vinícius dos Santos. O Conselheiro Geovanne Furtado de Souza obteve 11 (onze) 28 

votos, havendo um (01) voto em branco, totalizando, assim, 24 (vinte e quatro) votos. Em 29 

seguida passou-se á ELEIÇÃO DO VICE – PRESIDENTE. Abertas as inscrições, 30 

candidataram-se os Conselheiros Nivaldo Avelino e Valdir Roberto Furlan. Passada a palavra, 31 

os mesmos fizeram a defesa de suas candidaturas. Em seguida iniciou-se o processo de 32 

votação por escrutínio secreto, sendo eleito para Vice-Presidente deste Conselho para o biênio 33 

2012/2014, com 15 (quinze) votos, o Conselheiro Valdir Roberto Furlan. O Conselheiro 34 

Nivaldo Avelino obteve 09 (nove) votos, totalizando 24 (vinte e quatro) votos. Em seguida o 35 

presidente eleito assumiu a mesa, questionando o Plenário se este desejaria, em razão do 36 

avançado da hora, já escolher os membros das Comissões, objeto do 2º ao 8º pontos de pauta. 37 

O plenário decidiu, por maioria de votos que a composição das Comissões de dará na próxima 38 

Reunião Ordinária deste Conselho. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião que eu, 39 

Neimar Leonardo dos Santos secretarie e lavrei a presente ata ´ad hoc´, que lida e 40 

aprovada é assinada obrigatoriamente por mim, Neimar Leonardo dos Santos, pelo 41 

Presidente eleito este CMS, Rogério Vinicius dos Santos e pelo Vice-Presidente eleito 42 

deste CMS Valdir Roberto Furlan, sendo facultada a assinatura pelos demais 43 

conselheiros presentes que já assinaram o livro de presença próprio. 44 


