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Ás dez horas e vinte minutos, do dia vinte de Dezembro de dois mil e dezesseis, reuniram- se na
“Associação dos Aposentados de Guaratinguetá” sito à Rua Vereador Benedito Honório de Oliveira,
nº 170 – Centro, - os membros deste Conselho com a presença de treze membros, sendo dez titulares e
três suplentes. Dando início aos trabalhos a Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes cumprimenta
a todos e todas e compõe a mesa com a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido, Vice-
Presidente  Sr.  Geniel  Augusto  da  Silva,  Sr.  Marlon  Pisani  Bichels,  Srª.  Maria  Auxiliadora  e  o
Secretário Executivo Sr. Adilson Lopes dos Santos cumprimenta a todos e agradece a presença. Com
a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos cumprimenta a todos e todas inicia o expediente colocando
ao Pleno a Ata Nº 316 de vinte e oito de julho de 2016 perguntando se alguém tem alguma ressalva na
ATA. Sem ressalvas foi colocado em votação pela Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes tendo
sido aprovada por todos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos aprovada a ATA passamos
aos  ofícios  recebidos  sendo o  primeiro  o  Ofício  Nº  410/SMS/2016 do dia  sete  de  dezembro  da
Secretaria de Saúde informando sobre a regularização do faturamento da TRS junto ao Ministério e
anexando para fins comprobatórios  os  recibos  de envio dos  dados confirmando a transmissão  ao
sistema  SIASUS  referente  às  competências  09  e  10.  O  segundo  Ofício  da  DRS  17  Nº
0412/2016/NAA/Diretoria  datado  de  09  de  novembro  de  2016  em resposta  ao  nosso  Ofício  Nº
022/2016 de 27 de outubro de 2016 que solicitava o encaminhamento dos Protocolos e do Processo de
Habilitação da Oncologia conforme deliberado em Reunião do Pleno nesta data, onde contamos com a
presença do Prefeito Eleito Sr. Marcus Agustin Soliva. O Ofício da DRS 17 vem com os anexos,
cópia  da  Informação  Nº  192/2016  do  Centro  de  Planejamento  e  Avaliação  –  CPA  com
esclarecimentos sobre o pleito, cópia do Ofício Nº 14/2016 – SMS com a manifestação de interesse no
Credenciamento/Habilitação em UNACON da Santa Casa, cópia do Diário Oficial do Estado Nº 121
de  01/07/2016  –  seção  1  pág.  48  onde  consta  a  Deliberação  CIB  –  39  de  30-06-2016  com  a
homologação da UNACON da Santa Casa e Ofício CRS/Credenciamento Nº 096/2016 com o pedido
de  Habilitação.  O  terceiro  e  último  é  Ofício  de  Processo  Físico  Nº  0003163-85.2015.8.26.0220
recebido as 16h50 minutos de 12/12/2016 referente ao Mandado de Segurança impetrado pelo Srs.
Sidnei Higino e Claudio Campbel Lima contra a Presidente do Conselho e o Prefeito Municipal de
Guaratinguetá. Na sentença o MM. Juiz de Direito da 4º Vara, Dr. Walter Emídio da Silva defere a
liminar pleiteada a fim de que a autoridade coatora promova no prazo de 48 horas a homologação da
indicação dos impetrantes como membros do Conselho Municipal de Saúde como representantes do
segmento de usuários – Associações de Bairro. Em contato com a Advogada da Secretaria de Justiça e
Cidadania Dra. Soraya R. S. Filippo Fernandes foi solicitado que recurso fosse impetrado tendo em
vista que o biênio (2013-2015) ao qual os impetrantes requerem a homologação já se findou e novas
indicações foram feitas pela UNISAB e ficamos, portanto no aguardo da finalização do processo.
Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido cumprimenta a todos e coloca
que ficou sabendo hoje de uma noticia que o Administrador da Santa Casa (infelizmente não temos
nenhum representante deles hoje) dizendo que a Santa Casa não recebe a verba da Oncologia há três
meses e tenho a esclarecer que este fato não é verdadeiro, pois o que a Santa Casa não recebe há três
meses é a verba como Hospital Estruturante que é um convenio feito com o Estado, portanto nada tem
a ver com o município. O que nos preocupa é que a noticia é levada a conhecimento publico de uma
forma que dá margem a diversas interpretações e o que realmente é fato que no dia 01 de julho o
Serviço de Oncologia foi tirado do Hospital Frei Galvão e levado para a Santa Casa sem que estivesse
concretizado o descredenciamento do Hospital Frei Galvão e assim sendo continuamos recebendo a
verba repassada pelo ministério e começamos a repassar a Santa Casa que como prestadora do serviço
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apresentava  as  APAC’S.  Como  todos  sabem a  habilitação  da  Santa  Casa  não  havia  ocorrido  e,
portanto  apesar  de  realizarmos  o  repasse  da  verba  não  tínhamos  como  efetivar  o  faturamento.
Conseguimos  a  habilitação  da  Oncologia  no  dia  18  de  novembro  habilitação  esta  que  veio  com
impacto financeiro acrescido de 51 mil reais e que provavelmente virá agora em dezembro. O que
temos de concreto é que o MS no mês de dezembro atrasa o pagamento e como os nossos prestadores
tem acesso ao sistema podem verificar que não há dinheiro, ou seja, a conta do fundo esta zerada. Este
fato já aconteceu em dezembro do ano passado sendo que o repasse foi feito em duas parcelas, metade
em dezembro bem fora da data e a outra metade em janeiro tornando-se assim uma rotina do MS que
infelizmente trás grandes prejuízos tanto para o Hospital Frei Galvão quanto para a Santa Casa. Tenho
sido insistentemente cobrada pelos prestadores que querem que se arrume uma forma de repassar a
verba e isto não é possível, pois a Secretaria não tem reservas financeiras tendo somente reservas em
contas  carimbadas  que  não  podem ser  utilizadas  para  outros  fins.  Com relação  ao  oficio  que  o
Administrador da Santa Casa nos enviou é quanto ao repasse da TRS - Terapia Renal Substitutiva que
é a Hemodiálise que tem a mesma situação da Oncologia, ou seja, começou a funcionar na Santa Casa
no dia 01 de julho sem habilitação que só veio no finalzinho de setembro, portanto nós faturamos as
APAC’S de julho e agosto sem habilitação sendo que não houve como comprovar o faturamento e
assim sendo esse dinheiro a Santa Casa não vai receber apesar de ter prestado o serviço. O total desta
verba perdida é de 442 mil que é um dinheiro significativo para o prestador que realizou reformas,
contratou o pessoal e vai ficar no prejuízo porque não houve a habilitação previa para o inicio das
atividades.   Quero deixar  bem claro que esse tramite  todo foi realizado sobre a Coordenação do
Estado e que nós enquanto Secretaria demos apenas o apoio burocrático.  Em setembro houve um
problema de processamento no sistema e o valor veio a menor, mas de imediato solicitamos ao MS a
revisão do valor que deve vir agora nessa competência que esta atrasada. O valor que não veio no
faturamento passado esta solucionado e temos toda a documentação enviada e recebida do MS quanto
ao reprocessamento e já esta certo que o repasse de setembro, outubro e novembro esta regularizado e
que infelizmente julho e agosto vão ficar sem receber.  É isso que eu gostaria de explicar, porque as
conversas são outras, pois já se falou inúmeras vezes sobre o fato e inclusive a fala da Oncologia
gerou um desconforto entre os médicos, pois alguns médicos pediram demissão do hospital porque
não receberam e a justificativa foi que a Secretaria de Saúde não fez o repasse das verbas. Vejam os
senhores que não foi feito o relato de forma correta e a Secretaria de Saúde esta como vilã nesta
história, mas estamos com as porta abertas para quem quiser verificar os empenhos do repasse e que
não existe absolutamente nada em atraso para Oncologia. Com a palavra o Vice-Presidente Sr. Geniel
Augusto  da  Silva  cumprimenta  a  todos  e  coloca  que  na  reunião  passada  a  nossa  Secretária  nos
informou que havia conseguido depois de muitas conversações diretamente com os técnicos do MS o
encaminhamento  da  Habilitação  da  Oncologia,  mas  a  mídia  da  região  principalmente  de
Guaratinguetá divulgou que o Deputado Flavinho da Canção Nova foi quem conseguiu a habilitação o
que não é um fato verdadeiro. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido
coloca que fez uma fala no final da última reunião e disse irão surgir muitos pais desta criança, mas
que eu relatei aqui tenho como provar, a documentação esta toda ai, enfim, vai ter gente querendo
adotar essa criança até dizer chega, mas o importante para mim é que o serviço esta habilitado e o
resto vamos deixar correr e que cada um interprete do jeito que quiser, eu gosto de falar as coisas e
documentar aquilo que falo, pois falar é muito fácil, eu poderia chegar aqui e fazer um discurso lindo
e não ter como provar, mas eu não costumo fazer isso, eu falo e trago a documentação porque esse é o
meu perfil de trabalho. Com a palavra à conselheira Srª. Rosalba Monteiro Paes Gall coloca que em
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conversas entre ela e os conselheiros Geniel Augusto e Débora Claro o assunto foi à percepção que o
COMUS  anda  muito  afastado  da  Unidades  Básicas  e  dos  PSFs,  ou  seja,  na  realidade  nós  não
conhecemos  a  unidades,  não  sabemos  como  funciona,  não  sabemos  as  atividades  nem  dos
funcionários nem da população e propõe no próximo ano 2017 possamos planejar e estabelecer pelo
menos um dia do mês para reunir uma comissão para estar visitando e conhecendo essas unidades.
Estamos participando do Curso de Conselheiros ao qual estimula a participação mais de perto do
COMUS nos contatos com as Unidades de Saúde como também da população. Com a palavra o Sr.
Adilson Lopes dos Santos coloca que o conselho tem uma Comissão específica para isto que é a
Comissão de Acompanhamento da Gestão do Sistema e Controle Social que tem como atribuições:
Propor estratégias e mecanismos de coordenação, gestão, acompanhamento e fiscalização do Sistema
Local de Saúde; Visitar sistematicamente as unidades de saúde vinculadas ao SUS, acompanhar e
assessorar  os  Conselhos  locais  de  Saúde,  apresentando  ao  colegiado  relatório  com indicação  de
sugestões de medidas a serem adotadas,  bem como realizar  a avaliação da qualidade das ações e
serviços a nível ambulatorial e hospitalar. O que falta é só essa Comissão se reunir e se planejar as
suas atuações. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Alair cumprimenta a todos e faz uma fala de
agradecimento pelo trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde dizendo que não foi aquilo que a
gente  gostaria  que  fosse  porque  a  situação  ficou  difícil  no  país,  mas  foi  um  trabalho  bem
desenvolvido, mas faltou muita coisa.  Faltou mas também foi feita muita coisa então da minha parte
eu queria agradecer, e agora para presidente queria lembra-la sobre a discussão sobre a Secretaria
Executiva. Com a palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido quero agradecer
suas  palavras  e  dizer  o  que  eu  tenho  falado  inclusive  nas  rádios  onde  já  encerrei  as  minhas
participações e estou aguardando a questão da transição que não sabemos se vai acontecer ou não,
mas estou à disposição para fazer a transição e eu gostaria que acontecesse, pois assim a gente sai com
tudo passado a limpo.   Vamos  aguardar  pra ver o  que vai  acontecer  nos  próximos  dias,  mas eu
costumo fechar as minhas falas dizendo se não fiz tudo aquilo que deveria eu fiz tudo aquilo que eu
pude fazer e essa é a realidade, eu peguei por cinco meses a Secretaria da Saúde e embora tenha sido
Subsecretária todo mundo aqui sabe que o poder da caneta não é do Subsecretario e longe de mim
fazer criticas ao Dr. Edison que através do Prefeito aceitou a minha indicação, mas é claro, como em
todo lugar houveram divergências de opiniões e eu também sou uma pessoa que eu brigo, mas aceito
muito as opiniões que vem de fora, mas tenho meu ponto de vista e brigo por ele, no bom sentido,
então as divergências ocorrem e isso faz parte do dia a dia do trabalho e é o que eu falei que cinco
meses não é possível você conseguir fazer tudo aquilo que você idealizou, que você idealiza. Então eu
saio com a consciência tranquila de que fiz tudo que pude e se não fiz tudo que deveria fazer é porque
eu não tive condições para isso, mas eu agradeço demais a parceria de todos aqui, essa reunião, a
participação  do  COMUS  é  importante,  imprescindível  para  que  o  gestor  possa  desenvolver  seu
trabalho,  então  da  mesma  forma  eu  estendo  a  todos  os  conselheiros  o  meu  agradecimento  pela
parceria  e  participação.  Com  a  palavra  o  conselheiro  Sr.  Marcos  Antônio  coloca  que
independentemente  do  local  do  bairro  que  estejamos  se  verificarmos  algum  problema  ou
irregularidade  dentro da área da saúde nós como conselheiros  devemos imediatamente  contatar  a
Secretaria  de  Saúde  para  que  possamos  sanar  os  anseios  da  população,  pois  este  é  o  papel  do
conselheiro  em estar  sempre  do lado  do munícipe  ajudando assim o  município  a  ter  uma saúde
melhor. Com a palavra da Dra. Elizabeth cumprimenta e agradece a todos desejar muitas felicidades
para a Secretária Maria Gorete e a parabeniza pelo trabalho realizado, um cumprimento especial a
Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes em nome da qual estende a toda Mesa Diretora e se
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coloca  a  disposição  para  a  continuidade  dos  trabalhos  no  ano  que  esta  por  vir.   Ao  Adilson
companheiro  e  parceiro  de  sempre  que  nós  possamos  na  próxima  gestão  realizar  bastante  coisas
independente do conselho municipal de saúde queremos ajudar no gerenciamento da saúde, obrigada
a todos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos diz que gostaria de dar uma pausa nas falas de
agradecimento para estar colocando ao Pleno sobre a matéria do cargo de Secretário Executivo do
Comus. Queria expor a todos que a Mesa Diretora realizou reuniões com o Prefeito Eleito Marcus
Soliva  e  com a  Secretária  de  Saúde indicada  Srª.  Maristela  Siqueira  Macedo de  Paula  Santos  a
respeito da criação do cargo de Secretário Executivo.  Como vocês sabem no final do ano passado
(dezembro  2015)  por  decisão  da  Justiça  o  Prefeito  Francisco  Carlos  exonerou  os  cargos
comissionados  que  tinham  denominação  de  Coordenadores  e  Supervisores  atingindo  não  só  a
Secretaria da Saúde como as demais.  Assim sendo o Organograma da Secretaria de Saúde só ficou
com os cargos de Secretário de Saúde, Subsecretário e Chefe de Gabinete. Isto posto foi colocado ao
Prefeito eleito e a Secretária indicada da possibilidade de envio a Câmara de Projeto de Lei para
criação do cargo de Secretário Executivo do Comus e obtivemos como resposta que no momento não
haveria esta possibilidade, pois a ideia do Prefeito eleito era de primeiramente realizar um estudo do
quadro de pessoal da Prefeitura e que só no final do mês de março teria uma posição e aí sim estaria
verificando a necessidade de contratação de cargos de confiança. Como nosso  Regimento em seu
Título III em seus artigos 13 a 18 dispõe sobre a Secretaria Executiva  nos atentamos para os
artigos 14 e 15 que estabelecem: Artigo 14 - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde nomeará
um (a)  Secretário  (a)    Executivo   para  exercer  as  funções  inerentes  à  secretaria e  Artigo  15 -  O
Secretário (a) Executivo poderá ser fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde ou contratado (a)
pelo Conselho Municipal de Saúde. Portanto como estabelece o Regimento à nomeação do Secretário
Executivo do Comus é uma prerrogativa da Presidente do Conselho a Presidente dentro das suas
atribuições regimentais e apoiada pela Mesa Diretora decidiu colocar ao Pleno esta matéria para ter
um apoio e força maior já que uma Resolução aprovada pelo Conselho conforme os Artigos 61 e 62
serão  obrigatoriamente  homologadas  pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde.  Isto  explicado
primeiramente  como  não constava  no  Ordem do Dia  esta  matéria  vamos  colocar  ao  Pleno  para
votação a inclusão da mesma respaldado no Artigo 69 - Toda solicitação referente à suspensão ou
alteração da Ordem do Dia será verbal e dependerá de deliberação do Plenário. Com a palavra a
Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes coloca em votação a inclusão da matéria na Ordem do
Dia sendo aprovado por todos. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos coloca que como foi
aprovada a inclusão  e já explanado ao Pleno a matéria  vamos passar  então para a  deliberação a
Resolução de envio a Secretária  Municipal de Saúde no dia 02 de janeiro de 2017 do pedido de
criação do cargo de Secretário Executivo.  Com a palavra a  Presidente Srª.  Ana de Souza Guerra
Gomes coloca em votação a matéria tendo sido aprovada por todos. Com a palavra à conselheira Dra.
Elizabeth Ramos Martins pergunta se a criação desse cargo implicaria em vencimentos para esta essa
função? Se sim, esse vencimento seria dinheiro da verba COMUS? Com a palavra o Sr. Adilson
Lopes  dos  Santos  informa  que  antes  da  exoneração  os  vencimentos  da  função  eram pagos  pela
Prefeitura já que a função de Supervisor era registrada em carteira, portanto a verba do COMUS não
será  utilizada.  Com  a  palavra  o  conselheiro  Sr.  Marcos  Antônio  pergunta  se  o  Ofício  será
encaminhado  para o próximo Prefeito  ou agora.  Com a palavra  o Sr.  Adilson Lopes  dos  Santos
informa que será encaminhado para a nova gestão porque esta praticamente se findou.  A palavra
agora esta aberta a quem quiser se manifestar, mas antes eu gostaria também de agradecer a todos os
conselheiros,  esses  anos todos independente  de conseguirmos  tudo ou ou não conseguimos  fazer
4

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

mailto:comusguara@hotmail.com


 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

Rua Dr. Morais Filho, 219 – Centro – Guaratinguetá – SP – CEP 12500-290
E-mail: comusguara@hotmail.com / comus@guaratinguetá.sp.gov.br        Tel.: (12) 3132-2357

ATA DA 321ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

parceria com a Secretaria de Saúde, primeiramente com o Dr. Edison Riccomi e após com a Maria
Gorete, aliás, acabei esquecendo-se de convidar o Dr. Edison Riccomi pra estar aqui conosco e fazer o
agradecimento a ele, mas a Gorete pode estar transmitindo a ele o nosso agradecimento por sempre
terem as portas da secretaria abertas para este conselho. Agradecer a todos conselheiros (as) pela
confiança  depositada  em minha pessoa como Secretario  Executivo  do Conselho,  espero que essa
confiança continue por mais tempo, meu muito obrigado desejando a todos um Feliz Natal, Feliz Ano
Novo, Saúde, Paz e felicidades. Com a palavra o Vice-Presidente Sr. Geniel Augusto gostaria em
primeiro lugar de agradecer a Deus porque sem ele não somos nada, enfrentamos mais esse ano e ele
tem nos sustentado e que no ano que vem nós estejamos com o propósito de trabalhar firme, cada dia
mais fazendo essas visitas nos postos de saúde, chegando mais perto dos trabalhadores e dos usuários
e só assim vamos conseguir crescer a cada dia, agradecer a Secretaria que em momento algum deixou
de apoiar o conselho em todos os aspectos, agradecer a todos desejando um Feliz Natal e que Deus
continue nos abençoando, muito obrigado.  Com a palavra a  Presidente Srª.  Ana de Souza Guerra
Gomes agradece a  todos dizendo que esta fazendo um ano que esta na Presidência  e agradece a
colaboração de todos neste ano, a parceria, o companheirismo e principalmente a presença todos que
participam desse conselho, agradecer a Gorete, a Secretaria que esta sempre de portas abertas ao Dr.
Edison Riccomi sempre disponível para resoluções das questões e assim desejar a todos um Feliz
Natal, um Ano Novo cheio de realizações, prospero, feliz e com muita saúde. Com a palavra o Sr.
Adilson Lopes dos Santos solicita ao Vice-Presidente Sr. Geniel Augusto distribuir um botão de rosa
a todos em sinal de agradecimento deste conselho.  Com a palavra a  Presidente Srª. Ana de Souza
Guerra Gomes coloca que deixou para fazer um agradecimento muito especial para o Adilson que
dedica a vida dele para este conselho, sempre disponível, por isto a nossa insistência na criação do
Cargo de Secretario Executivo do Conselho para que ele  continue conosco porque não adianta a
Secretaria fornecer um funcionário para o conselho, pois consideramos que não vai caminhar sem o
seu  conhecimento  e  dedicação,  portanto  nossos  sinceros  agradecimentos.   Com  a  palavra  o  Sr.
Adilson Lopes dos Santos agradece, muito obrigado. Com a palavra o conselheiro Sr. Paulo Jeferson
agradece a todos, a Secretária Maria Gorete que Deus a abençoe e dizer que o ano que esta por vir
teremos muito trabalho em vista de todos estes problemas que estão acontecendo em nosso país, mas
que não devemos nos esmorecer e sim lutar, trabalhar cada vez mais que 2017 venha com bastante
força e saúde pra nós todos, porque a gente tem que trabalhar mesmo, não pode ficar sentado atrás do
balcão esperando as coisas acontecerem, como diz o ditado, sempre atrás do balcão bate um coração,
então esse coração tem que fluir, obrigada a todos pela oportunidade de a gente estar todos juntos.
Com a palavra a Dra. Maria Elizabeth deseja Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todo mundo e que Deus
nos abençoe, nos de muita saúde e muito trabalho que é o mais importante, Deus lhe pague. Com a
palavra a Secretária de Saúde Srª. Maria Gorete Niitsu Brígido coloca que queria antes de mais nada
agradecer a Deus obviamente que nos permitiu essa convivência de quatro anos aqui, três anos e meio
como  Subsecretaria,  e  cinco  meses  praticamente  como  Secretara  de  Saúde,  dizer  que  tem  uma
bagagem  de  experiência  que  a  gente  vem  acumulando  nesses  anos,  conhecimento  é  muito
enriquecedor para nossa vida, vou seguir minha vida, sou aposentada graças a Deus, não vou sofrer
tanto quanto os que estão ai comecei cedo, consegui aposentar de 85 pra 95, e dizer que com essa
experiência que eu tive aqui, graças a Deus muitas portas se abriram, tenho uma mãe de 99 anos que
esta com problemas de saúde agora, problema de saúde não, porque saúde não é problema, problema
de doença, e o que me impede de traçar um futuro pra mim por que é fora de Guaratinguetá, e é isso
que eu quero dizer,  a  bagagem que a  gente  adquiri  a  experiência,  é  muito  gratificante,  então  as
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pessoas reconhecem o valor do trabalho, e chamam pra exercer atividades similares aqui, deixei bem
claro que eu não quero ser Secretaria de Saúde de lugar nenhum, porque infelizmente eu não vou ter
essa disponibilidade que essa secretaria precisa de ter de 24 horas, a gente termina o expediente no
local de serviço, mas continua em casa através do celular, então eu preciso de um tempo para minha
mãe que vai fazer 100 anos, é uma pessoa forte, mas que esta acometida por uma doença e precisa do
meu apoio próximo a ela, mas uma coisa é certa, o que eu decidir é direcionado a saúde, porque eu
amo a saúde publica, eu acredito que esse pais ainda tem jeito, SUS ainda tem solução, eu acredito
nisso, se não acreditasse não estaria aqui como Secretária, a gente tem dificuldade, mas o SUS tem
que ser trabalhado, tem que ser valorizado, então agradeço muito tudo que vocês fizeram junto a
Secretaria da Saúde, foram parceiros, se não da presença física de cada um através do seu Adilson,
Dona Ana,  Dona Nilce  que quando chegamos  estava  aqui  como Presidente  enfim eu só tenho a
agradecer, nesse trilhar a gente vai se encontrar, e eu estou à disposição para o que for necessário, vou
estar fora trabalhando, mas o meu coração é Guaratinguetaense, meu coração esta aqui, deu raízes
aqui, nasci lá em Pernambuco, mas criei raízes aqui, eu sou nascida lá, mas sou filha de coração aqui,
desejo as pessoas que vão assumir agora que elas tenham muita felicidade, muita sorte para dirigir,
porque vão pegar tempos difíceis, assim como a gente pegou, mas que Deus permita que as coisas
melhorem em prol do município, isso é que a gente tem que focar, um Feliz Natal de Paz, Luz, Saúde
porque com saúde a gente corre atrás, e para vocês realmente tudo de bom, eu acho que não vou vê-
los mais, felicíssimo Natal para todos vocês. Com a palavra o Sr. Adilson Lopes dos Santos informa
que a conselheira Srª. Maria Auxiliadora nos convida para uma oração para estar encerrando essa
reunião. Para finalizar om a palavra à conselheira Srª. Maria Auxiliadora agradece a oportunidade que
Jesus me deu, e pedir para que possamos ter gratidão por tudo que passou nesse ano, sejam coisas
boas, coisas ruins, o importante é que nós estamos aqui para ser o canal dessa esperança, que a gente
possa somar os nossos dons, que a gente possa representar um pouquinho daquilo que o mestre é, que
Jesus possa renascer no nosso coração, trazendo muita paz, alegria, esperança, saúde pra todos nós,
disponibilidade, que a gente possa estar aqui de corpo e alma confiando que o que ele fez esta pronto,
basta a gente ver essa transformação que existe no nosso coração, então convido a todos para dar as
mãos, e rezarmos um pai nosso em agradecimento a vida e ao trabalho de cada um de nós, e depois a
gente termina com o abraço da paz. E não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às onze
horas e quinze minutos,  lavrando-se á presente ata  que vai assinada por mim Adilson Lopes dos
Santos que secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro também que a
presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em
arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para
consulta a qualquer momento. 

Deliberações: Encaminhar Ofício a Secretária de Saúde que assumirá na próxima Gestão a Resolução
aprovada para a criação do cargo de Secretário Executivo do Comus.
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