Ata Reunião Ordinária dia 27/01/2009
Iniciada às 18:53h com a abertura dos trabalhos pelo Sr.Secretário de Saúde, que leu a convocação publicada no Diário Oficial do Município, que constava dos seguintes pontos:
 1)	Eleição da Secretaria Executiva
 2)	LeituradaAta		.. ..	  .........
 3)	Assuntos Gerais
Dr. Jeferson Evangelista deu prosseguimento ao ie ponto de pauta que é eleição do Secretário Executivo do Conselho. Foram abertas as inscrições para candidatos. DrJerferson indicou a candidatura da Dra Márcia Tânia, que identificou-se como Servidora Pública com experiência notória.
Colocada o nome da Dra. Márcia Tânia em cotação. Aprovação dos seguintes membros....
Sr. Leonardo pediu a palavra confirmando que em nenhum momento se manifestou, confirmou que o procurou sim o Secretário para conseguir um emprego e que o Secretáriolhe respondeu que enviasse o seu Curriculum.
Eneida justificou que foi uma das conselheiras que se manifestou sobre a vacância no Conselho e que o Dr. André Pombo, ex-Secretário de Saúde havia proposto a reunião.
Carlos Henrique declarou que a Secretaria não poderia fazer a desconvocação e que reavaliássemos e incluíssemos na pauta discussões do Parágrafo l , art. VII. Pediu também que refizesse na Ata a crítica que o Secretário fez aos Conselheiros: Carlos Henrique e outros.
A Secretária de Governo, Aparecida Barbosa, parabenizou a antiga Secretaria Executiva, Dra. Ana, pela competência e veracidade da Ata feita.
Aprovada a Ata por unanimidade com ...
Expediente de 27.01.2009
O Presidente do Conselho deu boas vindas à representante do Conselho Estadual de Saúde
enviou a Sra. Josenilda Araújo.	^,,.;._ „,,.,.	_.-...... ._._-_.-,. -..-=.-,.-,, .,.-,„ .-,-.__.-_ ...,;....£ir
O Conselheiro Carlos Henrique pediu para protocolar dois requerimentos. O Presidente ofícios dos Representantes da Fampe e deu boas vindas aã Sr. Sousa, Neto e Valdomiro Ribeiro.
Foi justificado por escrito a ausência do DrlSiívéno'e do Silmar.
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