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ATA 300 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE MS. 

Aos trezedias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, na 1 

sala de Reuniões da Prefeitura sito à Rua Athayde Nogueira, Nº 1033,realizou-se 2 

a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde com os 3 

Membros do Conselho Municipal de Saúde e convidados ouvintestendo como 4 

ordem do diaITEM ÚNICO –POSSE  DOS NOVOS CONSELHEIROS DE SAÚDE 5 

BIÊNIO 2018 a 2020 ( Término em 13 de agosto de 2020).A Coordenadora dos 6 

Conselhos Maria Carmen Matsunaka Carlino procedeu à abertura dos trabalhos, 7 

cumprimentando todos os presentes e parabenizando por estarem fazendo parte 8 

desta nova composição do conselho de saúde. Explanou sobre o que é ser 9 

conselheiro de saúde e justificou a ausência do Prefeito que será representado 10 

por seu Vice-Prefeito Márcio Belone. Em seguida, o Secretário de Saúde e 11 

também Conselheiro Marcio Grei Alves de Figueiredo  se apresentou a todos, 12 

dizendo que é funcionário de carreira a 28 anos na cidade de Dourados, 13 

Enfermeiro de formação, e atuação em maior parte na Administração e Gestão, 14 

está a 30 dias na secretaria de saúde, que ainda está se inteirando dos 15 

problemas que não são só de Rio Brilhante, pois a saúde Pública hoje é um 16 

problema Nacional mas que vê em Rio Brilhante uma condição melhor do que em 17 

outros municípios do mesmo porte ou até maiores, disse também que não veio 18 

aqui com a pretensão de resolver todos os problemas, até porque sabemos que 19 

não é fácil, que veio para contribuir principalmente com a instituição do  conselho 20 

que está no mesmo nível hierárquico do Secretário de Saúde embora tenha um 21 

caráter deliberativo, não executa as funções mas está a par e passo 22 

acompanhando todos os movimentos da Saúde Pública de Rio Brilhante. Espera 23 

que possa ter um bom êxito nas propostas no andamento do CMS e que está a 24 

disposição na secretaria de saúde não só para os membros do CMS, mas 25 

também para a população que o acolheu muito bem nestes 30 dias que se 26 

encontra na cidade. Que todos os assuntos da Saúde serão tratados no CMS e 27 

não tem problema nenhum em tratar com o CMS até porque serão os 28 

avalizadores de todas as ações da Secretaria de Saúde, mas sempre no campo 29 

das ideias no campo institucional. Em seguida, o Excelentíssimo senhor Vice-30 

Prefeito Municipal Márcio Belone, gradeceu a presença de todos e parabenizou 31 

por fazerem parte de um Conselho tão importante em nosso município como o 32 

Conselho de Saúde, que nós precisamos que todos trabalhem em conjunto com a 33 

Secretaria de Saúde. fez a leitura do Decreto Nº 26.536 que estará em anexo a 34 

esta ata,no uso de suas atribuições legais em especial a contida no artigo 3º da 35 

Lei Municipal Nº 1.033 de 09 de abril de 1997 e Resolução 453 de 10 de maio de 36 

2012, para o biênio 2018/2020 com início em 13 de agosto de 2018 e seu término 37 

em 13 de agosto de 2020,empossa a novaMesa Diretora composta 38 

por:Presidente do Conselho Municipal de SaúdeMaria Mirtes 39 

Bustamante(Fórum dos Trabalhadores), Vice-PresidenteLuana Manfio dos 40 
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Santos(FUSUS),1º Secretária Leticia Silva Novaes(FUSUS), 2º 41 

SecretariaAparecida Espindola Marcon(Fórum dos Gestores), Secretária 42 

Executiva Vanesa da Silva Plens Paele empossa os Novos Membros do 43 

Conselho Municipal de Saúde, com a seguinte composição:Adenilza Maria da 44 

Silva, Adriana de Souza Costa, Ailton Salustiano, Ana Flávia Cardoso da Silva, 45 

Ângelo Giuliani, Antônia Lúcia Testa, Aparecida Espindola Marcon, Creuza Maria 46 

Santos da Silva, Daniele Gabe Tobias, Elli Moraes, Helton Neder Oliveira Ferreira, 47 

José Cláudio Hoffmann, Leticia Silva Novaes, Luana Manfio dos Santos, Luciano 48 

Cargin Manfio, Marcio Grei Alves de Figueiredo, Maria Aparecida Jarcem, Maria 49 

Lucia Franco, Maria Mirtes Bustamante, Nelson França, Rosalina Ajala de Freitas, 50 

Rosemilda Felix dos Santos, Simone Solange Alberto, Sônia Aparecida Rosa N. 51 

Viana.OSenhor Vice-PrefeitoMárcio Beloneencerrou a reunião agradecendo a 52 

presença de todos e desejando as boas vindas e parabenizando a cada um dos 53 

novos Conselheiros empossados nesta data. Como não havia mais nada a ser 54 

tratado foi encerrada a reunião, a lista de presença será anexada à presente ata. 55 

Eu, Vanesa da Silva Plens Pael, secretariei a presente.  56 


