CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA
208º REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos sete de Janeiro de dois mil e quatorze, com início às dezenove
horas e quinze minutos, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de
Valença em Reunião Ordinária, no auditório do Hospital Escola –
Raimundão, sob a presidência da Srª Sandra Maria Garcez. Com a
palavra a Srª Presidente deu início aos trabalhos fazendo a leitura da
pauta; Prosseguindo com Of.001/2014 Emitido a Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva em resposta ao Ofício nº 1372/IIP/13-Ref. Inquérito
civil nº281/IIP/12-MPRJ2012.01562443, esclarecendo que em reunião
realizada com membros das Comissões Executiva,Orçamento e Finanças
e Fiscalização do Conselho Municipal de Saúde de Valença onde foram
ponderadas as denúncias e visto que o CRAS esta vinculado ao SUAS e
não ao SUS, assim, não esta no âmbito de fiscalização do Conselho
Municipal de Saúde sendo este de responsabilidade do Conselho
Municipal/Estadual/Nacional de Assistência Social; Com relação a
denúncia da Comunidade/unidades de saúde/profissionais de saúde foi
emitido Of.091/2013 a Secretaria de Saúde /Secretário Sr. DR. Sérgio
Gomes da Silva informando e solicitando providências. Dando
continuidade a Srª Presidente faz a leitura dos ofícios recebidos:
Of.001/2014/OngVidas referente a pedido de visitação para certificação
da academia ao ar livre pelo Conselho; OF.CT.:003/2014 da Associação
Hospital Santa Isabel referente a oferta a Secretaria Municipal de Saúde
a prestação de todos aos seus serviços ao SUS (100% SUS); Of.
SES/GS/CES-RJ Nº 307/2013 referente ao cumprimento da
Portaria/SAS/MS nº55 (Doença Falciforme) por parte da Secretaria
Municipal de Saúde de Valença, a Srª Presidente esclarece que já foi
enviado a Secretaria um ofício com o pedido da referida informação.
Prosseguindo a Srª Presidente esclarece a necessidade de se votar e
aprovar a Comissão Eleitoral para o ano de 2014 que ficou assim
disposta paritareamente: Júlio César Abreu- representando o Governo,
Thiago José Gomes Faria – Representando os Prestadores, Maria Emília

Naves de Castro – Representando os usuários, Omar Figueira Neto –
representando os Servidores e de acordo com a deliberação dos
presentes com um quinto membro que será do CES o qual fiscalizará e
acompanhará a adequação da Lei 2671 que se faz necessária em virtude
nova Resolução 453 que passará a nortear os Conselhos Municipais de
Saúde. Dando seguimento se fez a votação e aprovação da Comissão da
Conferência Municipal de Saúde (2014) assim paritareamente disposta:
Sandra Garcez Fernandes – representando o Gestor, Drª Elisa Maria
Amorim da Costa – representando os Servidores, Rafael de Oliveira
Tavares – representando os Usuários, João Carlos de Andrade –
representando os Prestadores. Tomando a palavra o Conselheiro Sr.
Rafael Tavares lembra aos presentes a importância da presença do Sr.
Secretário de Saúde, que embora muito bem representado segundo
ele, em doze Reuniões da Plenária realizadas somente esteve o próprio
presente a uma delas. Prosseguindo o Sr.Rafael informa que esteve em
Brasília em um fórum sobre Direitos Humanos, na 1ª Semana do Idoso
de onde trouxe cartaz e folder que gostaria que ficasse de modelo para
impresso que pudesse ser disponibilizado pelo Conselho as unidades de
Saúde a respeito do movimento e luta pelo direito a saúde pública e
fortalecimento do controle social, trouxe também um Estatuto do Idoso
que fez doação ao Conselho Municipal de Valença e um cartaz que
incentiva a notificação compulsória nos casos de violência contra os
idosos. Tomando a palavra a Conselheira Drª Elisa Maria acrescenta que
a violência contra o idoso é fruto da omissão e abandono e muitas
vezes sonegação de assistência, que a notificação na maioria das vezes
é por abandono e não por espancamento; Incentiva ao Conselho
Municipal de Saúde que se torne uma rede de denúncia. Prosseguindo
coma palavra a Srª Presidente pontua a importância de se estabelecer
uma data limite para a eleição que deliberada ficou estabelecida em:
trinta de maio de dois mil e quatorze, ficou também acordado entre os
membros da Comissão Eleitoral por sugestão do Conselheiro Sr.
Antônio Martins que esta deveria apresentar na Reunião Ordinária de
04 de Fevereiro de dois mil e quatorze um Cronograma Eleitoral. O Sr.
Antônio pontua ainda a importância de não se terminar o mandato sem

que a nova Comissão já tenha aprovado a nova Gestão. Sem mais para
se deliberar, encerra a Reunião a Srª Presidente Sandra Maria Garcez
Fernandes
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