Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE),
realizada no dia 27 de Setembro de 2011, terça-feira, no Teatro Afonso
Arinos, situado na Praça Visconde de Mauá, número 305, Centro, Petrópolis,
RJ, com início previsto para as dezoito horas e trinta minutos convocado
através do Diário Oficial do Município DO nº 3828 de 24/09/2011, convocada
pela Presidente Maria Auxiliadora Pires Ribeiro, contendo os seguintes
assuntos de pauta: 1) Ordem do dia; a) Posse do Conselho, Eleição da
Presidência e da Mesa Diretora. Foi dado início a cerimônia de posse dos
novos Conselheiros, com a composição da mesa pela Sra. Maria Auxiliadora
Pires Ribeiro atual Presidente do Conselho, Sr.Alex Lima dos Santos Primeiro
Secretário, Sr. Charles Rossi Secretário de Governo, representando o Exmo.
Sr. Prefeito Paulo Mustrangi, Vereador Silmar Fortes e o Dr. Ricardo Afonso
dos Santos Blanc Diretor Técnico do Hospital Dr. Nelson Sá Earp,
representando a Secretaria de Saúde, Sra. Aparecida Barbosa. A Sr. Maria
Auxiliadora agradeceu pela presença de todos e parabenizou a posse dos
novos conselheiros. Dr. Ricardo Blanc após cumprimentar a todos justificou a
ausência da Secretaria Aparecida Barbosa e informou que a mesma já está a
caminho. O Vereador Silmar Fortes cumprimentou a todos se disse honrado
em participar desta solenidade. O Sr. Charles Rossi Secretario de Governo,
representando o Prefeito de Petrópolis Paulo Mustrangi cumprimentou a todos
e em especial a Presidente Maria Auxiliadora a qual parabenizou por ter
conduzido nos últimos dois anos a presidência do conselho, embora nem
sempre com as facilidades que ela gostaria de ter para desempenhar suas
funções e reconheceu algumas falhas. Com a palavra a atual Presidente de
Conselho Sra. Maria Auxiliadora que cumprimentou a todos e disse estarmos
chegando ao final do nosso mandato e falou também do orgulho de ter sido a
primeira representante a ser eleita presidente por unanimidade quando decidiu
pleitear a presidência deste conselho um dos mais importantes passos do
controle social sabia que seria um grande. Mesmo assim amigos com todas as
dificuldades nós avançamos e fizemos história e ficara registrado em nossa
memória e nas atas para sempre. Não podemos deixar de lembrar do Sr,
Lorival que com suas limitações esteve sempre presente e foi um exemplo
para todos nós. o Carlinhos Azatuba que foi outro grande exemplo, a esses
companheiros o nosso eterno agradecimento, caros conselheiros e novos
conselheiros que hoje estão tomando posse sejam comprometidos com esses
nossos amigos coloquem em primeiro lugar o seu dever de cidadão que
tenham um objetivo, lutar pelo um atendimento digno de qualidade pelo um
SUS melhor. A Presidente Maria auxiliadora Pires disse que antes de dar
posse aos conselheiros gostaria de agradecer a presença da Secretaria
Aparecida Barbosa e registrar também a presença da Gilda Jorge

Coordenadora da Casa dos Conselho, e em seguida passou a palavra ao Sr.
Marcus Curvelo novo Presidente do COMSAÙDE. O Presidente Marcus
Curvelo agradeceu a presença de todos e agradeceu a confiança por parte do
governo e a da sociedade civil na indicação do seu nome, onde praticamente
houve um consenso por parte de todos. Foram apresentadas 2 candidaturas à
Vice-Presidência do Conselho Sr. Jose Freire Lopez, representante do
Sindicato do comércio e o Sr. Carlos Henrique David, representante do Fórum
das Associações de Moradores. Em regime de votação o Sr. Carlos Henrique
David foi eleito por 17 votos, contra 06 votos do candidato José Freire Lopez.
Para Primeiro Secretário. Houve consenso e foi indicado e confirmado a Sra.
Sonia Cristina Cabral da Ponte, representante da APACS e para Segundo
Secretário foi indicado e confirmado o nome de Diego de Araújo Guimarães,
representante do CREFITO. O Vice-Presidente Carlos Henrique David disse
que é importante constar na Ata que como não houve nenhum usuário para
ocupar a vaga de segundo secretario do conselho foi ocupada a vaga por um
trabalhador. A Secretaria Aparecida Barbosa cumprimentou a todos e
parabenizou o Presidente empossado e disse que não poderia de deixar de
agradecer ao conselho que hoje encerra o seu mandato e que certamente foi
um período bastante adverso com intensidade em nosso debates mais sempre
com a preocupação dos nossos propósitos que é a perspectiva na assistência e
fortalecimento do SUS à população de Petrópolis e parabenizou também ao
novo conselho. O Cerimonial informou que a próxima reunião do conselho
será no dia 01 de Novembro de 2011 no Centro de Saúde Coletiva, às 18:30
hs. onde serão eleitos os conselheiros para assumirem as comissões do
conselho. O Presidente Marcus Curvelo encerrou reunião às 20:45 h.

