A ta da eleição para a Presidência do Conselho Municipal de Saúde de Campinas realizada aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e cinco
No dia vinte e três de m arço de dois m il e cinco, durante reunião ordinária, deu-se início ao processo de eleição para Presidência do Conselho Municipal de Saúde
de Cam pinas, processo esse que foi coordenado pela com issão eleitoral com posta pelos conselheiros: Cristina Rodrigues da Silva, Edna Franco de Souza e Ivan
F.C. Toro, conform e deliberado na reunião do Conselho realizada no dia vinte e três de fevereiro. Dr. Ivan propôs ao plenário que, tendo em vista ser o Dr.
Gilberto Luiz Moraes Selber, Secretário de Saúde, o único candidato, a eleição fosse feita por aclam ação e não por voto secreto. Sr. Porsani m anifestou-se
contrário a essa proposta, um a vez que se absteria de votar por ser contra o fato do Secretário de Saúde acum ular a função de Presidente do Conselho. Sendo
assim , foi proposto voto aberto, o que foi acatado pelos conselheiros. Antes da votação foi feita verificação de presença, com o objetivo de saber quantos
conselheiros estavam em condições de votar naquele m om ento. Votaram os seguintes conselheiros: José Augusto de Souza, no lugar de Ana Paula da Silva
Augusto; André L.C. Fonseca; Carlos Frazatto Jr.; Sônia M. Maia, no lugar de Cristiane S. Ferreira; Edílson Baqueiro; Edna F. de Sousa; Elizabete G. Miranda;
Ercindo Mariano Jr.; Ezenilda dos S. Silva; Gilberto L.M. Selber; Ivan F.C. Toro; João Xavier; Zilda Colom bo, no lugar de José Araújo S. Filho; José Augusto de
Melo; José Carlos P. de Freitas; Antonio Raim undo de Carvalho, no lugar de José Luiz Zétula; José Paulo Porsani; Kurt Keller; Leonilda B. Cabrera; Lígia Ap. N.
Alm eida; Luverci Rocha; Maria Ivonilde V. de Souza; Maria Izabel N. Marques; Mary Ângela Parpinelli; Nadja M.M. Abdalla; Paulo Sérgio Gom es; Pedro Hum berto
Scavariello; Solange Ap. de Moraes; Taniella Carvalho Mendes; Soeli M. Gava, no lugar de W aldom iro Aprile Jr. O resultado da votação foi de 20 votos a favor, 5
contra e 4 abstenções. Nada m ais a ser tratado, encerro a presente ata, a qual assino com os dem ais presentes.
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