
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Valença. 

 

Aos três dias do mês de Junho de dois mil e catorze, deu-se início à reunião, que tinha como 

finalidade a realização do Pleito para eleger o presidente e o vice-presidente do Conselho 

Municipal de saúde de Valença para o biênio 2014/2016.O Sr. Omar Figueira Neto presidente 

da Comissão Eleitoral, chamou  os demais membros para compor a mesa, a saber: Sr. 

Secretário Municipal de Saúde Dr. Sérgio Gomes,Sr. Júlio Abreu,Sr. Thiago José e Mª Emília 

Naves de Castro, fazendo a 1ª chamada às 18:30h e a 2ª chamada às 18:55h. Comunicou sobre 

o consenso entre as três entidades representantes dos Prestadores de Saúde, e que a 

Fundação Educacional Dom André Arcoverde e a Associação Hospital de Stª Isabel, ficaram 

como titulares  e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valença, como suplente da 

Associação Hospital de Santa Isabel  no biênio 2014/2016.  Em seguida o presidente fez a 

leitura dos habilitados informando as entidades habilitadas a votar, seus membros 

representantes titulares e suplentes e após fez o comunicado aos presentes, perguntando se 

havia outra chapa a se candidatar como presidente e vice-presidente, como não houve 

nenhuma manifestação, passou a palavra  a Srª Sandra Garcez que apresentou a composição 

de sua chapa , sendo a Sra Sandra Garcez ,como presidente, e vice-presidente : Drª Elisa Mª 

Amorim da Costa, prestador de serviço: Ana Lúcia de Almeida Barbosa, e como usuário: 

Mônica Aparecida Leite da Silva. Seguindo-se então foi aberta a votação: representante do 

gestor Sr. Júlio César: favor; Dra Elisa Maria , a favor,Sr. Sergio Gomes ( membro nato do CMS) 

a favor- Trabalhadores da Saúde:Sandra Garcez: favor;Sr. Omar:favor; SrªRita de Cássia:favor; 

Sr.Flávio:favor- Prestadores da Saúde: Sr. Thiago José: favor; Srª Gisele de Fátima:favor – 

Segmento Usuários: Sr. Mª de Fátima Almeida:favor, Sr Evair Silva:favor; Sr. Júlio Suzano:favor; 

Srª Mônica A. L. Silva: favor; Sr. Jonathan F. Lisboa: favor; Srª Maria Emília N. Castro : contra. 

Estando ausentes os representantes das entidades; Rotary Clube de Valença, e Loja Maçônica 

Perfeita União nº 13. Desta forma a chapa foi eleita com 13 votos a favor,um contra e duas 

ausências, acrescentando o voto do Secretário Municipal de Saúde, totalizou 14 votos. Neste 

momento o Sr. Omar parabenizou a presidente da chapa Srª Sandra Garcez pelo trabalho e 

competência do seu desempenho e os demais componentes da chapa para este biênio.Com a 

palavra a Sr. Presidente Sandra Garcez, agradeceu a confiança nela depositada e o  respeito, 

lembrando que a posse da referida chapa se daria no dia sete de Junho de dois mil e catorze, 

quando então será realizada a VIII Conferência Municipal de Saúde, e que os convites para a 

mesma, já estavam sendo entregues e disponibilizados no e-mail do Conselho de Saúde. Com a 

palavra, a Dr.ª Elisa Mª, agradecendo também a confiança, que fica feliz pelas ações do 

Conselho estarem avançando e que ela participa do Conselho desde a sua implantação há 20 

anos. Agradece  a participação de todos e também o voto contra do seguimento dos usuários 

da representante ANIBRA, por este fato representar, a democracia e livre expressão popular. 

Agradece também o Sr. Secretário de Saúde, Sérgio Gomes e também ao seu grande aliado e 

parceiro, e melhor amigo na Secretaria Municipal de Saúde, o Sr. Júlio Abreu pela colaboração. 

Tomando a palavra o Sr. Secretário, dizendo estar feliz com alguns resultados e ações na 

saúde, parabeniza o Conselho e a Srª Sandra Garcez, informa que vem dando seqüência à 

várias ações na Saúde, projeto de implantação de 02 academias de saúde, da UPA de tipo I 

para tipo II, relata vitória do Município que conseguiu capacitar verba de incentivo para o 

funcionamento do serviço de Urgência e Emergência no HE reivindicado também por Barra do 



Piraí e Resende.Falou sobre o serviço de Alta Complexidade em Ortopedia que está em fase de 

andamento, aumento do número de Vagas  para a Faculdade de Medicina de Valença,   projeto 

de melhorias com obras e equipamentos. E Por fim tomou a palavra o Sr. Omar, cumprimentou 

a nova chapa eleita, diz ser uma honra trabalhar com Sandra que é determinada nos seus 

objetivos,se coloca á disposição, como conselheiro e também o Conselho de Rio das Flores , no 

qual é presidente. Agradeceu a participação de todos os conselheiros e aos demais presentes 

dando por encerrada a Reunião.  


