
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA 

212º REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Em seis de Maio de dois mil e quatorze, com início às dezoito horas e 

trinta 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 da Srª.  Presidente Sandra Maria Garcez 

Fernandes 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.039/CMSV/2014 ao Secretário de Saúde Municipal de 

Valença referente a compra de insumo para o funcionamento do Conselho 

Municipal de Saúde de Valença. Of.040/CMSV/2014 ao Hospital Escola 

Luiz Gioseff Jannuzzi referente a cessão do auditório  - Raimundão – para a 

realização das Reuniões da Plenária do Conselho Municipal de Saúde nos 

meses de Maio à Dezembro de 2014.Of.042/CMSV/2014 a Acessória de 

Comunicação encaminhando  o Termo Aditivo nº01 do Edital nº01/2014 

do Conselho Municipal de Saúde de Valença para publicação em Boletim 

oficial.Of.043/CMSV/2014 à Radio Alternativa Sul referente a solicitação 

de promoção em mídia local do cronograma para  Eleição do conselho 

Municipal de saúde de Valença. Of.044/CMSV/2014 ao Sr. Secretário de 

Saúde de Valença Dr. Sérgio Gomes,  esclarecendo em lista discriminatória  

a  compra dos insumos necessários para o funcionamento do Conselho 

municipal de Saúde de Valença.Of.046/CMSV/2014 à Secretaria Municipal 

de Saúde ( Sr. Sub Secretário dos Distritos de Valença), referente  ao 

Calendário das Distritais que serão realizadas para a VIII Conferência de 

Saúde do Município de Valença. Of.047/CMSV/2014 ao Hospital Escola 

Luiz Giosseff Jannuzzi referente a reserva do data show para Reunião do 

Conselho Municipal de Saúde de Valença neste dia 06 de Maio de 2014. 

Of.048/CMSV/2014 ao Sr. Secretário Municipal de Saúde de Valença,  

referente a convite para a participação do mesmo nesta Reunião Plenária 

do dia 06 de Maio de 2014. Prosseguindo com a leitura a Sr. Presidente 

passa aos ofícios recebidos: Pedido de Recurso feito pela própria Srª 

Presidente à Comissão Eleitoral solicitando modificação no edital da 

Eleição do Conselho Municipal de Valença, onde lê-se: voto fechado que 



se passe a ler: Voto Aberto, visto esta ter sido uma decisão votada em 

Reunião da Plenária anteriormente. Of.Circular SES/GS/CES Nº 10/2014, 

assunto:XVIII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, informando o 

evento ocorrerá nos dias 27 e 28 de maio de 2014 em Brasília / DF e ainda 

solicitando o envio das inscrições até o dia 25 de abril de 2014. Of. 

041/CMSV/2014 da Comissão Eleitoral referente AA Recurso solicitado, 

informando que as correções pertinentes na publicação do Termo Aditivo 

01/2014 onde se alteraram também o cronograma do mesmo. 

Prosseguindo a Srª Presidente passa a aprovação da Ata nº211 de 1º de 

abril de 2014, que foi dispensada a leitura visto que todos os Conselheiros 

já haviam recebido a mesma por email anteriormente; Ficando esta 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo passou a deliberar com os 

presentes sobre a Assembléia dos Trabalhadores da Saúde, ficando esta 

agendada para o dia 13 de Maio de 2014 às 16:00h no CEMAINCA. 

Prosseguindo esclareceu a necessidade da aprovação do Calendário de 

Reuniões da Plenária, para que este pudesse ser enviado a SES e para que 

se pudesse alimentar os dados do SARGSUS; Ficando este aprovado de 

Maio à Dezembro de 2014. Prosseguindo deliberou-se sobre a distribuição 

dos impressos do Relatório de Gestão de 2014 enviados pela Secretaria de 

Saúde, visto que nos foi entregue poucos exemplares não sendo possível 

assim que cada Conselheiro pudesse ter um exemplar. Ficou então 

estabelecido que fosse um exemplar para cada seguimento do Conselho 

Municipal de Saúde. Passou então a palavra ao Sr. Conselheiro Rafael 

Tavares para que este pudesse dar os informes a respeito das Distritais. O 

Sr. Rafael acompanhado da Drª Elisa Maria relataram que as distritais em 

nenhum tempo cumpriu tão bem o seu propósito como agora, tem tido 

uma excelente participação por parte da população bem como por parte 

do governo, que já tem se adiantado em resolver mesmo antes da 

Conferência, o que havia proposto para curto prazo. Passa então a palavra 

a Srª Presidente ao Sr. Leonardo Magalhães para a apresentação do 

Relatório de Gestão de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde de Valença; 

Coma apalavra o Sr. Leonardo Magalhães informa que o documento 

emitido pelo Conselho de Saúde a Câmara dos vereadores, foi positivo e 

auxiliou no andamento das discussões e decisões em relação ao setor 

saúde, seguindo apresenta e esclarece o Relatório sendo por vezes 



interrompido pelos presentes que se mostravam com variadas dúvidas, 

estas esclarecidas de maneira satisfatória pelo Sr. Leonardo e por vezes 

pelo Sr. Guilherme Amaral que também estava presente e pode dirimir 

dúvidas quando as mesmas lhe eram pertinentes. O Relatório de Gestão 

2013 apresentado encontra-se impresso no Conselho Municipal de Saúde 

de Valença para consulta caso necessário. Terminada a apresentação do 

Sr. Leonardo Magalhães a Srª Presidente coloca em apreciação e votação 

o referido Relatório, ficando este aprovado por unanimidade. Sem mais 

para se deliberar, encerra a Reunião a Srª Presidente Sandra Maria Garcez 

Fernandes.  
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