CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA
210º REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos onze de Março de dois mil e quatorze, com início às dezoito horas e
cinqüenta 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 Sandra Maria Garcez
Fernandes. Com a palavra a Srª Presidente deu início aos trabalhos com
cinqüenta e um por cento dos membros presentes fazendo a leitura da
pauta proposta para esta reunião, seguindo com a leitura dos ofícios
emitidos: Of.033/CMS-V/2014 – Ao Hospital Escola Luiz Giosseff Jannuzzi
solicitando o data show para a presente Reunião. Of.032/CMS-V/2014 – À
Associação da Casa de Caridade de Conservatória, Hospital Gustavo
Monteiro Junior solicitando documentos para que pudessem ser
posteriormente atendidos em sua solicitação. Of.0034/CMS-V/2014 – À
Secretaria de Saúde referente a pedido de envio por malote de
documentação aos Distritos do Município de Valença sobre as Distritais da
VIII Conferência de Saúde do Município de Valença. Of.030/CMS-V/2014 À
Acessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Valença solicitando
divulgação em mídia local da IIIV Conferência Municipal de Saúde, bem
como suas distritais. Of.029/CMS-V/2014 Ao diretor do Colégio Estadual
José Fonseca solicitando a disponibilização do espaço físico para a
realização da VIII Conferência Municipal de Saúde de Valença, que já foi
respondido e infelizmente não podendo ser atendido. Já foi feita nova
sugestão pele Conselheira Drª Elisa Maria e já esta se averiguando a
disponibilidade do novo local. Of. 028/CMS-V/2014 Ao Setor de Compras,
solicitando almoço para os sessenta Delegados da Conferência Municipal
de Saúde. Of.027/CMS-V/ 2014 – À Secretaria Municipal de Saúde
solicitando transporte (ida e volta) para o deslocamento dos cinco
Conselheiros no dia da Conferência das Distritais em Santa Isabel,
Conservatória, Juparanã, Pentagna e Parapeúna. Of. 026/CMS-V/2014
referente a solicitação de transporte (ida e volta) para o deslocamento dos
dez delegados dos distritos, à sede no dia da Conferência Municipal de
Saúde no dia 07 de Junho de 2014. Of. 025/CMS-V/2014 – Ao CEREST,

referente ao encaminhamento do Sr. Conselheiro Omar Figueira Neto
para participar da macro conferência CEREST, que se realizou no dia 26 de
Fevereiro de 2014.A Srª presidente explica que esta decisão foi tomada
adreferendo devido ao prazo curto de um único dia para se decidir qual
Conselheiro seria o representante do Município. Prosseguindo a Srª
Presidente solicita que se faça a votação para a aprovação da Ata da
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Valença do dia
dezoito de Fevereiro de dois mil e quatorze que dispensou leitura por ter
sido enviada anteriormente por email a todos os Conselheiros. Aprovada
por unanimidade pelos cinqüenta e um por cento dos Conselheiros (nove),
estes presentes. Prosseguindo com a leitura dos ofícios recebidos: Of.
Externo 01/2014 da Diretoria de Planejamento referente a Prestação de
Contas Quadrimestral(Setembro a Dezembro de 2013)-Lei Complementar
141/2012 e Balancete de Dezembro de 2013 da Secretaria Municipal de
Saúde de Valença para apreciação e discussão na Reunião da Plenária do
Conselho Municipal de Saúde de Valença. Dando seguimento é realizada a
adequação da Comissão de ética com o Regimento Interno em vigor
ficando a Comissão com quatro componentes que são os Conselheiros:
Thiago José Gomes Faria,Monica A. Leite Silva,Vera Lúcia Freitas Bastos e
Nilson Correia, perfazendo cinqüenta por cento de Usuários, vinte e cinco
por cento de Trabalhadores do SUS e vinte e cinco por cento do Gestor e
Prestadores. Ficando então afastado da Comissão de Ética o Conselheiro
Júlio César Abreu que era o quinto componente, Ficando então aprovada a
alteração. Prosseguindo a Srª Presidente traz a Plenária com necessidade
de votação para aprovação de uma decisão que foi deliberada em Reunião
conjunta da Comissão de Eleitoral e Executiva realizada no dia 10 de
Fevereiro que foi a seguinte: a partir de Março de 2014 a Comissão
Eleitoral assuma juntamente com a Comissão Executiva sem prejuízo das
atribuições da executiva devido a grande demanda de documentação que
requer a ocasião até a Eleição. Ficando então o recebimento dos
documentos a cargo da Secretária Executiva do Conselho e a avaliação
destes, conjunta de no mínimo três membros compostos da comissão
eleitoral e executiva , em dia determinado para tal. Ficando esta
determinação votada e aprovada por todos os Conselheiros presentes.
Passando a palavra para a presidente da Comissão Eleitoral Drª Elisa, esta

solicita que a data da distrital de Santa Isabel seja adiada devido ao atraso
na entrega da documentação ao distrito por conta do feriado do carnaval,
ficando este com pouco tempo hábil para a organização da Distrital, e não
cumpriria o objetivo ficando prejudicada. Ficando acordada então para
quarta feira dia 28 de Maio a data proposta. Passando aos informes
continua com a palavra a Conselheira Drª Elisa Maria que parabeniza o
Hospital de Santa Isabel o qual a deixou muito satisfeita quando em visita
juntamente com o Conselheiro Júlio Abreu pode constatar que este vem
funcionando de maneira exemplar com idéias criativas em uma excelente
administração. Tomando a palavra o Conselheiro Omar Figueira relata
que esteve no dia 26 de Fevereiro em Volta Redonda juntamente com o
Conselheiro Sr. Flávio Wargas Vieira participando do SEREST onde foi
tratado sobre a Macro Conferência da Saúde do Trabalhador que vai se
realizar em Maio com a pauta : Saúde do Trabalhador e onde Valença foi
contemplada com oito vagas que devem ser preenchidas entre os
Conselheiros hoje presentes aleatoriamente independente do
seguimento; Sendo esta uma pré seleção para que se possa tirar
delegados que representarão a região na Conferência Estadual e em
Brasília. Ficando assim disposta a representação da Macro Conferência:
Nilson Corrêa, Flávio Wargas Vieira, Omar Figueira Neto, Maria Emília
Naves, Elisa Maria Amorim, Sandra Garcez, Júlio Abreu e João Carlos de
Andrade. Continuando com os informes o Sr. Vice presidente Sr. Omar
Figueira ainda acrescenta que O Edital e o Regimento da Eleição do biênio
2014/2016 já foi publicado em Diário Oficial nº585. Prosseguindo é
passada a palavra ao Sr. Leonardo Magalhães para apresentação da
Secretaria Municipal de Saúde, que começa sua explanação justificando
que a apresentação deveria ter sido feita em Fevereiro e que não houve
tempo hábil devido ao calendário da própria Ordinária, mas que a
declaração foi protocolada em tempo, e que o prazo foi cumprido. Solicita
que fosse enviado a Câmara dos Vereadores de Valença pelo Conselho
Municipal de Saúde antes do início da sessão um documento no qual se
solicitasse a maior brevidade na avaliação e liberação do Crédito Especial
devido a prazos na realização de projetos e aplicação deste; solicitação
esta aprovada por todos os presentes. Passando então para apresentação
propriamente dita, apresentação esta que se encontra anexada ao corpo

da presente Ata. Terminada a apresentação foi apreciado o Relatório de
gestão apresentado, e aprovado por unanimidade.Sem mais para se
deliberar, encerra a Reunião a Srª Presidente Sandra Maria Garcez
Fernandes.
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