
ATA NÚMERO 01/2017 - REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAÚDE.Ata da Reunião ordinária do Conselho Municipalde saúde do Município de 2 

Ilhota, realizada no dia onze de abril de dois mil e dezessete, nas dependências, da 3 

Unidade Central de Saúde, localizado na Rua Ângelo Três, duzentos e cinqüenta e nove, 4 

centro. Com a participação dos membros do conselho municipal de saúde e convidados: 5 

Tiago de Souza, Rosi Voltolini, Fernanda Aragona da Costa, Eliane Batista Simon, 6 

Maria Aparecida Maes Maba Quintino, Cheila Carla Darossi, Viviane Soraia de 7 

Oliveira, Fabiana Kozowski, Silvana Simon, Jocelene da Silveira e Jefferson Clayton de 8 

Oliveira. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Escolha de Presidente, vice-9 

presidente e secretário; Apreciação e aprovação do relatório anual de gestão de dois mil 10 

e dezesseis; Plano de ações de Vigilância Sanitária dois mil e dezessete á dois mil e 11 

dezenove; A Secretária de Saúde Jocelene da Silveira dá as boas-vindas a todos, e 12 

agradece a presença dos novos membros, esclarece a instalação por ela à primeira 13 

reunião ordinária do conselho municipal de saúde e dá início a votação para presidente e 14 

coloca à disposição para qualquer membro se candidate, neste momento pede a palavra 15 

o Conselheiro Tiago de Souza que lança seu nome a presidente do conselho, voltando 16 

para a Secretária Jocelene da Silveira colocar em votação, então o nome do Conselheiro 17 

é votado e aprovado por todos os conselheiros presentes, em seguida abre-se para 18 

votação a vice-presidente onde a Conselheira Fernanda de Aragona Costa lança seu 19 

nome ao posto, onde em seguida a Secretária Jocelene da Silveira colocou em votação e 20 

foi votado e aprovado por todos os conselheiros presentes, seguindo o processo de 21 

votação abriu-se espaço para Conselheira Cheila Carla Darossi lançando seu nome a 22 

Secretaria Geral do Conselho, nome este colocado para votação pela Secretária Jocelene 23 

da Silveira foi votado e aprovado por todos os presentes na reunião.Na sequência da 24 

pauta conforme edital publicado a Secretária Jocelene da Silveira passou os trabalhos ao 25 

presidente eleito o Conselheiro Tiago de Souza, que presidiu a reunião pedindo que a 26 

Secretária Jocelene da Silveira explane sobre o RAG “ Relatório Anual de Gestão do 27 

ano de dois mil e dezesseis passando a palavra a secretária, está que posicionou-se 28 

favorável aprovação mesmo não sendo de sua gestão, mesmo colocando que fez 29 

ressalvas e justificativa no momento de finalização da geração do RAG, pois faltavam 30 



aproximadamente vinte por cento das informações por parte da gestão anterior, então 31 

após explanar sobre o RAG o presidente recebe a palavra colocando o RAG “Relatório 32 

Anual de Gestão” em votação onde todos os conselheiros votaram e aprovaram. Na 33 

sequência da pauta conforme edital publicado, o presidente agradece a presença do 34 

Fiscal Sanitarista Jefferson Clayton de Oliveira, que foi convidado a explanar sobre o 35 

Plano de Ações de dois mil e dezessete da Vigilância Sanitária, onde explanou dizendo 36 

que o plano é um projeto estratégico de ação do setor para tudo que poderá ser feito 37 

dentro das fiscalizações e educação em vigilância sanitária na cidade de Ilhota com 38 

validade do ano de dois mil e dezessete até dois mil e dezenove, salientou ainda dizendo 39 

que pactuar maior quantidade de ações não é possível pois o setor não possuía 40 

profissionais de nível superior, principalmente em áreas técnicas específicas, pedindo a 41 

palavra a Secretária de Saúde Jocelene da Silveira, confirmou à situação e diz estar 42 

vendo com o setor para melhorar esse quadro de servidores, com o objetivo de aumentar 43 

e melhorar a atuação de fiscalização e das cobranças tributárias, seguindo o Fiscal 44 

Sanitarista Jefferson Clayton de Oliveira disse estar à disposição do conselho e ou de 45 

qualquer conselheiro para esclarecer dúvidas que possam vir a surgir, onde terminou sua 46 

fala e passou ao presidente Conselheiro Tiago de Souza, onde colocou em votação do 47 

Plano de Ações dois mil e dezessete á dois mil e dezenove, sendo este aprovado por 48 

todos os presentes. Ao final da votação a Secretária de Saúde Jocelene da Silveira pede 49 

ao presidente que inclua a prestação de contas referente ao ano de dois mil e dezesseis, 50 

na pauta em regime de urgência, uma vez que já se encontrava atrasado junto aos 51 

referidos órgãos, então aceitando o pedido da secretária Jocelene da Silveira o 52 

Presidente Conselheiro Tiago de Souza, acrescentou a pauta permitindo que fosse 53 

apreciado e votado, sendo o mesmo plano supracitado após apreciado, aprovado por 54 

todos os conselheiros presentes. No final o Presidente eleito o Conselheiro Tiago de 55 

Souza, agradeceu à presença de todos, salientando que está trabalhando na melhoria das 56 

funções do Conselho Municipal de Saúde junto a uma nova lei por ele escrita e no 57 

momento sendo avaliada pelo procurador municipal e possivelmente em breve enviada 58 

a câmara para apreciação e aprovação com posterior sanção do executivo municipal e 59 

em seguida encerrou a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde.  Ficando 60 



composto assim esse conselho, Presidente Conselheiro Tiago de Souza, vice-presidente 61 

Conselheira Fernanda Aragona Costa e Secretária Geral Conselheira Cheila Carla 62 

Darossi. Nada mais havendo para o momento, os membros assinam a presente ata: 63 


