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Às dez horas, do dia dezenove de Novembro de dois mil e quinze, reuniram- se na “Associação dos 1 

Aposentados de Guaratinguetá” sito à Rua Vereador Benedito Honório de Oliveira, nº 170 – Centro, - os 2 

membros deste Conselho com a presença de quinze membros, sendo treze titulares e dois suplentes. 3 

Dando início aos trabalhos a Presidente Srª. Nilce Monteiro Sanches da Silva abriu a reunião agradecendo 4 

a presença de todos. Em seguida passou-se para a instalação da Mesa Coordenadora com o Secretário de 5 

Saúde Dr. Edison Riccomi, o Sr. Marlon Pisani Bichels, a Sr.ª Maria Auxiliadora o Secretário do Comus 6 

Sr. Adilson Lopes dos Santos ao qual passo a palavra. Com a palavra o Secretário do Comus Sr. Adilson 7 

Lopes dos Santos cumprimenta a todos e coloca que vamos dar inicio a nossa reunião de eleição, o edital 8 

foi publicado no Jornal Oficial do Município Edição 2.628 página 14 do dia 03 de novembro de 2015 e a 9 

Comissão Eleitoral (paritária) que coordenará o processo eleitoral da Mesa Diretora para o biênio 10 

novembro 2015 a novembro 2017 foi nomeada conforme Deliberação Nº 011/2015 de 11 de novembro de 11 

2015 assim constituída: Adilson Lopes dos Santos, Dr. Levi Ribeiro, Dr. Saluar Pinto e Paulo Jefferson 12 

Alves. Queremos justificar aqui a ausência do candidato a Vice-Presidente Sr. Geniel Augusto da Silva e 13 

da conselheira Dra. Maria Elizabeth Ramos Martins por motivos particulares. Informo que apenas uma 14 

chapa se inscreveu e tem a seguinte composição: Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes, Vice-15 

Presidente Sr. Geniel Augusto da Silva, 1º Secretário Srª. Maria Auxiliadora Silva de Abreu, 2º Secretário 16 

Sr. Marlon Pisani Bichels e assim sendo como membro da Comissão Eleitoral coloco em votação esta 17 

chapa e peço aos que concordam que levantem a mão. Por unanimidade a chapa foi aprovada e estará à 18 

frente do Conselho Municipal de Saúde no biênio Nov. 2015 a Nov. de 2017 e, portanto neste momento 19 

declaro empossada a Nova Mesa Diretora parabenizando a todos  na esperança de estarmos trabalhando 20 

sempre juntos para o fortalecimento deste conselho. Com a palavra o Secretário de Saúde Dr. Edison 21 

Riccomi cumprimenta a todos e coloca que apesar da dificuldade atual acho que devo falar da 22 

importância do que esta acontecendo aqui hoje tenho certeza que o conselho tem o objetivo de trazer 23 

melhorias para a saúde de nosso município, então de coração quero agradecer muito toda a Mesa Diretora 24 

que encerra o seu mandato pelos serviços prestados e como atual Secretario quero agradecer por tudo que 25 

vocês fizeram na saúde e quero me desculpar pelo o que não consegui fazer. Parabenizo a nova Mesa 26 

Diretora que terá pela nossa nova equipe a mesma transparência que teve a Mesa Diretora que hoje nos 27 

deixa e o que tinha com eles vai permanecer com vocês, pois estamos de portas abertas, que Deus de 28 

paciência e muita sabedoria para vocês muito obrigado. Com a palavra a Ex-Presidente Sr.ª Nilce 29 

Monteiro Sanches da Silva coloca que agradece a Deus em primeiro lugar e a vocês todos que estiveram 30 

aqui comigo, parabéns a esta nova direção. Com a palavra a Presidente Eleita Sr.ª Ana de Souza Guerra 31 

Gomes cumprimenta a todos e agradece a confiança depositada, parabeniza todos os conselheiros, pois 32 

participa de três conselhos municipais e que este conselho é o único que tem participação ativa e faz o seu 33 

papel dentro de suas atribuições. Vamos lutar para que esta união e participação continue e que seja cada 34 

vez melhor objetivando sempre o melhor para a saúde do nosso município, muito obrigado. Com a 35 

palavra o Secretário do Comus Sr. Adilson Lopes dos Santos parabeniza a nova Mesa Diretora e passa a 36 

Presidente para o encerramento. Com a palavra a Presidente Sr.ª Ana de Souza Guerra Gomes, encerra a 37 

reunião agradecendo a presença de todos. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerrou-se às dez 38 

horas e trinta minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Adilson Lopes dos Santos que 39 

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

encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD disponível em arquivo do conselho e 41 
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à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de direito, para consulta a qualquer 42 

momento. 43 

 44 

Deliberações: Eleita e empossada a nova Mesa Diretora para o biênio Nov.2015 a Nov. 2017 assim 45 

constituída - Presidente Srª. Ana de Souza Guerra Gomes, Vice-Presidente Sr. Geniel Augusto da 46 

Silva, 1º Secretário Srª. Maria Auxiliadora Silva de Abreu, 2º Secretário Sr. Marlon Pisani Bichels. 47 
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