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 4 
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, de forma on-line, 5 

deu-se início à reunião com a presença do Presidente do IPAM, Flavio Alexandre de Carvalho, e os 6 

novos membros do Conselho Gestor da Saúde, Gabriel Bonezi, Luciane Denise Varela de 7 

Vargas, Rui Miguel Borges da Sila e Maria Lourdes Back de Lima, como titulares, e Volmar 8 

Gobetti Corrêa, Nicole Buratti, Karina Luiza dos Santos de Paula, João Antônio Ferreira e 9 

Eunice Gomes de Oliveira, como suplentes, e Vinícius de Vargas Bacichetto, Diretor Financeiro 10 

do FAPS, como convidado. Destaca-se que a titular Maria Marlene da Silva Faria, não se fez 11 

presente na reunião, sendo assim, a suplente Eunice Gomes de Oliveira passa a ter direito a voto no 12 

lugar da Maria Marlene.  Às quatorze horas e doze minutos, a pedido do Presidente do IPAM, 13 

Vinícius de Vargas Bacichetto abriu a reunião dando as boas vindas aos conselheiros e desejando 14 

bom trabalho nesta nova gestão do Conselho Gestor da Saúde. Em seguida passou-se para a 15 

apreciação e explicação da pauta do dia: 1. Eleição do Presidente do Conselho Gestor; 2. Definição 16 

de cronograma de reuniões ordinárias/extraordinárias; 3. Formas de convocação e comunicação 17 

entre os Conselheiros/Grupo de contatos; 4. Assuntos gerais. Após apresentação da pauta da 18 

presente reunião, Vinícius solicitou se algum dos membros gostaria de se colocar a disposição para 19 

ser o presidente do Conselho Gestor. O Sr. Rui Miguel se colocou a disposição. Não tendo mais 20 

indicados, Vinícius colocou em votação o nome do Sr. Rui Miguel Borges da Silva como Presidente 21 

do Conselho Gestor da Saúde, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se para a 22 

elaboração do Cronograma de Reuniões da Saúde. O presidente do Conselho Gestor, Sr. Rui, 23 

indicou que se mantivesse o mesmo horário e dia que já estava sendo praticado na gestão anterior, 24 

ou seja, toda a última quarta-feira de cada mês.  Após indicação, se colocou em votação, sendo 25 

aprovado por unanimidade. Salienta-se que não se criou um calendário de reunião extraordinária 26 

devido ao seu caráter de excepcionalidade, uma vez que não tem como se prever as reuniões 27 

extraordinárias. Concluída esta etapa, o terceiro ponto de pauta foi trabalho. O presente do conselho 28 
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indica que as convocações das reuniões sejam de forma eletrônica se utilizando dos e-mails e, 29 

também, da ferramenta de WhatsApp. Estas duas serão as formas de convocação para as reuniões. 30 

Por fim, passou-se para os Assuntos Gerais. Sr. Gabriel questionou a forma que se daria o envio das 31 

Atas. Vinícius informou que será enviada por e-mail. Em resposta ao e-mail de convocação da 32 

reunião, serão solicitadas informações adicionais para que se possa manter, no IPAM, um cadastro 33 

atualizado dos membros. Junto com o e-mail será enviada a Ata da presente reunião. Vinícius 34 

explicou, ainda, que devido ao momento em que estamos (pandemia), as atas de reuniões serão 35 

enviadas por e-mail para que os membros possam verificar e aprovar, sinalizando com sua 36 

aprovação por e-mail, bem como sugerindo correções/alterações, caso necessário, para posterior 37 

aprovação. Vinícius informou, também, que a publicação da ata se dá, somente, após aprovação de 38 

todos os membros presentes na reunião da referida ata. Sra. Eunice questionou se na falta do 39 

presidente do conselho, quem assumiria. O presidente do conselho informou que na sua ausência, o 40 

substituo é o seu suplente, neste caso a Sra. Karina Luiza dos Santos de Paula. Sr. Rui comenta da 41 

necessidade de se retornar o quanto antes a manifestação sobre as atas, caso contrário, ficam 42 

pendentes de aprovação e isso atrapalha o andamento do Conselho. Sra. Eunice complementou 43 

recomendando que o retorno da avaliação das atas do conselho seja realizada em 24h (vinte e quatro 44 

horas), que seria um prazo interessante para que se possa cumprir com as responsabilidades. Sr. 45 

João questionou quem iria secretariar as reuniões. A princípio, pela informação do Presidente do 46 

IPAM, Sr, Flavio, as reuniões serão secretariadas pela servidora Shaiane. Após isso, se deixou 47 

espaço para manifestação dos presentes, não havendo manifestação, encerrou-se a reunião. Sem 48 

mais a ser tratado, lavrou-se a presente ata que vai assinada/confirmada pelos conselheiros. 49 


