
 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 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1 

 

 Às dez horas, do dia vinte e um de novembro de dois mil e treze, reuniram-se na 1 

“Associação dos Aposentados de Guaratinguetá”  sito à Rua Vereador Benedito Honório 2 

de Oliveira, nº 170 – Centro, os membros deste Conselho com a presença de nove 3 

membros, sendo oito titulares e hum suplente. Dando início aos trabalhos, a Vice-4 

Presidente Srª. Maria Elizabeth Ramos Martins, abriu a reunião agradecendo a todos 5 

pela presença e justificou a ausência da Presidente e candidata à reeleição por motivos 6 

particulares  Em seguida passou-se a instalação da mesa coordenadora convidou o Dr. 7 

Nilson Galhardo Reis de Macedo, e a Conselheira Srª. Christina Conceição Jorge Lacaz 8 

membros da Comissão Eleitoral para compor a mesa. Dando seguimento, a Vice-9 

Presidente Sra. Maria Elizabeth Ramos Martins coloca aos presentes que essa reunião 10 

extraordinária é específica para Eleição da Mesa Diretora  e como temos  a presença de 11 

somente nove conselheiros, verificou-se que não teríamos o quorum suficiente para 12 

eleger e dar posse à nova Mesa Diretora. Coloca ainda que a Comissão eleitoral, se 13 

reuniu e decidiu, que a eleição será realizada com os nove conselheiros presentes e que 14 

seria feita à votação em aberto e que após  a mesma seria submetida a uma avaliação, e 15 

que seria levada  à plenária na próxima reunião ordinária do Conselho que irá acontecer 16 

em 28 de novembro de 2013 para ratificação da eleição da nova Mesa Diretora do 17 

Conselho Municipal de Saúde, biênio nov. 2013/nov. 2015. Com a palavra a Conselheira 18 

Srª. Christina Conceição Jorge Lacaz, representante da Comissão Eleitoral  dá as 19 

devidas explicações de  como se dará o encaminhamento da Eleição da nova Mesa 20 

Diretora. Diz que só uma chapa se inscreveu, sendo composta pela Srª. Nilce Monteiro 21 

Sanches da Silva, como Presidente, Sr. Célio César Monteiro, como Vice-Presidente, 22 

Srª. Maria Auxiliadora Silva de Abreu, como 1ª Secretária, e o Sr. Marlon Pisani Bichels 23 

como 2º Secretário. Foi colocado em votação, quem estaria a favor desta chapa, sendo 24 

aprovada por oito  Conselheiros (as) presentes, sendo que a Srª. Maria Socorro da Silva 25 

Baía representante da Pastoral da Saúde se absteve de votar. Terminada a votação a 26 

Conselheira Srª. Christina Conceição Jorge Lacaz representante da Comissão Eleitoral, 27 

solicitou aos conselheiros presentes que assinassem a folha de votação. Finalizando a 28 

reunião a  Vice-Presidente, Srª. Maria Elizabeth Ramos Martins, disse que gostaria de 29 

que constasse em Ata, o problema da liberação, dos funcionários municipais, que fazem 30 

parte do Conselho Municipal de Saúde que não obtêm licença para estarem presentes 31 

nas Reuniões do Conselho. E diz que teria  de se ter uma conversa com o Secretário, ou 32 

alguém de direito, para que essas pessoas sejam licenciadas no período da reunião do 33 

Conselho Municipal de Saúde, pois o Conselho é de muita responsabilidade e precisa ter 34 

a presença dos seus membros, pois representam segmentos da sociedade e precisam 35 
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estar presentes para fortalecerem as decisões a serem tomadas  no decorrer dessa 36 

próxima gestão,  e que  se deve estudar uma forma para solucionar essa questão. Não 37 

havendo nada mais a tratar a reunião encerrou-se às dez horas e dez minutos, lavrando-38 

se a presente ata que vai assinada por mim, Adilson Lopes dos Santos que secretariei e 39 

pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro também que a presente 40 

reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em 41 

arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de 42 

direito, para consulta a qualquer momento.  43 
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