
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA 

211º REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Em primeiro de Abril  de dois mil e quatorze, com início às dezoito horas e 

cinqüenta e cinco minutos, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de 

Valença em Reunião Ordinária, no auditório do Hospital Escola Luiz 

Giosseff Jannuzzi - Raimundão, sob a presidência do Sr. Vice Presidente  

Omar Figueira Neto que  com a palavra deu início aos trabalhos  fazendo a 

leitura da pauta proposta para esta reunião, seguindo com a leitura dos 

ofícios emitidos: Of.036/CMS-V/2014 à Câmara de Vereadores do 

Município de Valença solicitando que seja autorizado o mais breve 

possível conforme deliberado em Plenária do dia 11 de Março de dois mil 

e quatorze, a solicitação de abertura de crédito especial feita pela 

Prefeitura Municipal  de Valença destinada a recuperação, promoção e 

prevenção das unidades de Saúde em nosso Município. Prosseguindo fez 

menção ao recebimento do RAG da Secretaria de Saúde de Valença que 

foi enviado anteriormente a todos os Conselheiros para análise pessoal e 

para que possa ser apreciado na Plenária do mês de Maio de dois mil e 

quatorze. Tomando a palavra o Conselheiro Sr Antônio Martins solicita 

que o material da apresentação da SMS e o RAG fossem impressos, o Sr. 

Vice – Presidente  lembra a todos que este foi um compromisso assumido 

pelo Sr. Leonardo e que seria solicitado a ele que enviasse ao Conselho o 

material impresso para que pudesse ser disponibilizado a todos. 

Continuando é  apreciada e aprovada por unanimidade a Ata nº 210 de 11 

de Março de 2014,  já enviada anteriormente para todos os Conselheiros 

por email. Prosseguindo é novamente abordado pela Conselheira Maria 

Emília Naves o assunto relacionado a falta de insumos e a verba que 

deveria ser destinada a suprir estas necessidades , verba esta gerida pela 

Secretaria de Saúde. O Sr. Omar vem esclarecer que devido a falta de CNPJ 

a verba é sim gerida pela Secretaria de Saúde e que o gasto do Conselho 

com aluguel, telefone e internet, funcionários e demais necessidades são 

pagas com esta verba e que acha prudente que se comunique em ofício a 

Secretaria a situação atual do Conselho com relação a falta de insumo 

para que se encontre uma solução satisfatória. Tomando a palavra o Sr. 



Antônio Martins ainda sugere que seja convidado o Secretário de Saúde 

para a próxima Plenária para se discutir com o mesmo a questão da verba 

e da falta de insumo. Continuando sinaliza a necessidade de se sentarem 

os representantes da Comissão Eleitoral para que se elabore a escala de 

recebimento de documentos no período eleitoral. Informa ainda, que esta 

acontecendo no momento a Distrital de Conservatória que teve sua data 

alterada para o mesmo dia da Reunião da Plenária a pedido do próprio 

subprefeito de Conservatória para se pudesse atingir o real objetivo com a 

mesma, em virtude disto justifica a falta dos Conselheiros que compões a 

Comissão Eleitoral. Tomando a palavra o Conselheiro Sr. Antônio Martins 

faz uma sugestão para a gestão do próximo biênio, que seja feita uma 

agenda anual das atividades e pauta das Reuniões do Conselho, e ainda 

que as Reuniões das Comissões do Conselho fossem realizadas no mesmo 

dia da Ordinária, um pouco anterior a ela para tornar a participação mais 

eficaz por parte da composição das mesmas. Sem mais para se deliberar, 

encerra a Reunião o Sr. Vice Presidente Omar Figueira Neto.  
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