necessidade de que a perda do mandato por faltas seja declarada pela plenária do Conselho por-maioria absoluta dos membros. O Secretário de Saúde comunicou à plenária que devido ao desaparecimento de documentação referente ao Conselho Municipal de Saúde, entre outras,   instaurou   procedimento  admnistrativo  para   apuração  de   responsabilidades.  A conselheira Eneida, da APAC, alegou ter feito também um levantamento de todas as atas, não encontrando qualquer exclusão de entidades. A Sra. Aparecida Barbosa referiu-se à sua gestão frente ao Conselho, como Presidente, lembrando que uma lei municipal criou a possibilidade das entidades não governamentais com assento no Conselho poderem ocupar a Presidência, mas que no atual momento pedia o voto para Dr. Jeferson. O presidente passou ao processo eleitoral com votação individual, sendo computado 19 (dezenove) votos para o Dr. Jeferson Evangelista Corrêa e 4 (quatro) votos para o Sr. Carlos Henrique, com o que foi aclamado pelo Dr. Marcos Paulo o vencedor do pleito. O Presidente então eleito fez a sua fala agradecendo aos que depositaram confiança em seu nome, discursando ser um cidadão deste município, tendo nascido no bairro do Quitandinha, sido médico e diretor do HMNSE. O Dr. Jeferson reafirmou que conduzirá sua gestão apoiada na legalidade e que não permitirá qualquer manipulação política do Conselho. Explicou aos presentes que a l- convocação feita pelos Conselheiros foi cancelada por ofício distribuído por ele em razão da não publicação em tempo hábil no diário oficial dos nomes indicados pelo Governo Municipal, o que aconteceu em decorrência  das  quedas  de  barreiras  pelas fortes chuvas daqueles dias e dificuldades encontradas pela Prefeitura com a Imprensa oficial. Acrescentou que os conselheiros foram contactados previamente pela Secretaria de Saúde durante o dia 20/01/2009, cancelando a reunião convocada, inclusive criticando que o próprio conselheiro Leonardo, representante da AMORAMA, foi acionado na manhã daquele mesmo dia, tendo se manifestado agradecido pelo adiamento da reunião, já que a tragédia que abateu-se sobre o bairro do Quitandinha teria atingido seus familiares. Ao ser interrompido várias vezes em seu discurso pelos Conselheiros Leonardo e Carlos Henrique em tom exaltado, Dr. Jeferson rebateu no mesmo tom exigindo a manutenção da palavra, pois fazia a sua defesa das acusações injustas de que havia sido vítima durante a plenária de hoje. Disse ainda o Dr. Jeferson Evangelista que no dia 20 alguns conselheiros acionaram representantes de comunidades que não têm assento no Conselho, trazendo-as ao Centro de Saúde no horário em que ocorreria a reunião cancelada e chamando a imprensa, postulando que a Secretaria não teria divulgado adequadamente o cancelamento da reunião. Disse ainda ter ficado chocado com a presença do Conselheiro Leonardo naquele grupo.  O Sr, Presidente também divulgou à plenária que o Sr. Leonardo, Conselheiro representante da AMORAMA, o procurou na Secretaria de Saúde nesta semana, pedindo para si um emprego na Secretaria de Saúde, fato que foi confirmado pelo próprio, seguindo-se uma discussão acalorada sobre a denúncia. Como a plenária evoluiu para um tumulto de discussões exacerbadas, o Presidente Dr. Jeferson agradeceu a todos o gesto democrático da presença maciça nesta reunião e disse que, tendo sido cumprida a pauta, ficava desde já convocada a próxima reunião ordinária do Conselho para o dia 27 de janeiro de 2009, 18:30h, neste mesmo local.   Em seguida, encerrou a reunião às 20:45h, sendo esta ata lavrada por mim, Ana Lúcia Teixeira Pinto, seguindo assinada pelos Conselheiros presentes.
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