
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA 

220 º REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Em dois de Fevereiro  de dois mil e quinze, com início às dezesseis  horas  e quarenta 

minutos  reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Valença em Reunião Ordinária, 

no auditório da Faculdade de Medicina de Valença - Raymundão, sob a presidência da 

Srª Sandra Maria Garcez Fernandes; Com a palavra a Srª Presidente deu início aos 

trabalhos com a leitura da pauta proposta para esta reunião, informando que a 

apresentação da Secretaria de Saúde de Valença será feita nesta reunião e constará 

como parte integrante da ata. A seguir inicia a leitura dos ofícios  expedidos referentes 

aos meses de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015: Of.002/CMSV/2015 ao Hospital 

Escola Luiz Gioseff Jannuzzi solicitando a reserva do espaço para as Reuniões do 

Conselho Municipal de Saúde de Valença incluindo o data show.Of. 001/CMSV/2015 

ao Secretário Municipal  de Saúde referente a conta de água do mês de Janeiro de 

2015. Of.03/CMSV/2015 ao Secretário Municipal de Saúde Dr. Luiz Sérgio referente a 

conta de água do mês de Janeiro e Fevereiro para providências cabíveis.O Atestado 

de Funcionamento da Associação Hospital Santa Isabel tendo em vista que foi nos 

encaminhada toda a documentação pertinente.Of.0168/2015ao setor de CPD  

referente ao encaminhamento do NOTEBOOK patrimônio 5908 para as configurações 

necessárias,Registro de ocorrência nº091-00046/2015feito em 12 de Janeiro de dois 

mil e quinze referente a tentativa de furto na sede do Conselho Municipal de Saúde de 

Valença cuja representação foi feita pela funcionária Daniele Cristina Cezar Ribeiro.Of. 

0166/CMS-2014 referente a solicitação ao Secretário Municipal de substituição da Srª 

Tania Cristina Ávila da Fonseca por um novo representante para o seguimento 

gestor.Prosseguindo com a leitura do Formulário de Instrução de Pagamento de 

Material, referente a confraternização de final do ano de 2014. Of.0163/CMSV/2014 

para a acessoria de Comunicação referente a publicação da resolução 007/2014 que 

trata da aprovação pela maioria absoluta da Programação Anual de Saúde 2015 da 

Secretaria Municipal de saúde de Valença.Of.162/CMS-2014 ao Coordenador do 

Controle a Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde encaminhando os documentos 

solicitados referentes a denúncia e objeto recente de avaliação da Auditoria.Passou 

então a leitura dos ofícios recebidos com o documento do Fórum de Conselheiros de 

Saúde do Médio Paraíba realizado em Porto Real no dia 04 de Fevereiro de 2015, 

informa ainda que feito contato com o setor de transporte este informou que não seria 

possível fornecer o transporte, por isso não houve representação deste Conselho no 

referido Fórun. Leitura da Planilha de encaminhamento de atendimentos do 

CEMAINCA em 2014.Of.nº55/15 da 1º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

referente a cópia da Promoção de Arquivamento do processo Inquérito Civil 

nº7259/IIP/12(MPRJnº201201325537); CT05/2015 do Hospital de Santa Isabel 

referente a solicitação do Atestado de Funcionamento.CT02/2015 referente a oferta 

feita pelo hospital à secretaria de Saúde da prestação do serviço 100% SUS. 

CT010/2015 referente ao encaminhamento do Plano de Ação 2015 do Hospital de 

Santa Isabel do Rio Preto; Ofício Circular SES/GS/CESNº22/2014 solicitando 

Informação acerca da existência de um grupo de Trabalho ou Comissão de Educação 

Permanente para o Controle Social neste Conselho; Ofício Circular 

SES/GS/CESNº21/2014 solicitando informação acerca da periodicidade da realização 



das Conferências Municipais de Saúde e quando se deu a realização da ultima 

conferência neste Município. A seguir , passa então a palavra  ao Sr. Coordenador 

Guilherme Amaral para este pudesse apresentar como proposto na pauta a 

Participação da rede privada na Saúde/ Contratação da Secretaria Municipal de Saúde 

esclarecendo que todos poderão discutir, dar sugestões e que se houver necessidade 

de modificação estas ficarão para a próxima Reunião e solicita ainda que seja enviado 

ao email de todos posteriormente a apresentação desta data e o ofício com a 

solicitação da inclusão na pauta que ate o presente momento não havia sido entregue. 

Com a palavra o Sr. Guilherme faz então apresentação sendo por várias vezes 

interrompido com os questionamentos e dúvidas dos presentes. Em dado momento da 

apresentação foi questionado pelo conselheiro FAA/ Hospital Escola,  sobre o fato da 

nova tabela de serviços apresentada pelo Sr. Guilherme ,  não poder ser  oferecida 

aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos conforme consta na Constituição  do 

país.  O Sr. Guilherme apresentou então uma Nota Técnica SAECA/SASNº02/2015 

que segundo ele poderia amparar legalmente o que estava sendo proposto pela 

Secretaria Municipal de Saúde, porém   se comprometeu a estudar a possibilidade da 

ampliação da oferta junto a Secretaria de Saúde bem como fornecer maiores 

esclarecimentos sobre todas as dúvidas e todos os pontos pendentes em uma 

posterior Reunião  Extraordinária para que pudesse então realizar a votação 

pertinente. Terminada a apresentação a Srª Presidente com a palavra apresenta 

conforme a pauta o levantamento anual do Conselho Municipal de Saúde 2014 este 

com todo o trabalho realizado por este Conselho de saúde no ano de dois mil e 

quatorze. Terminada a apresentação faz então a aprovação da ata nº 219, esta que 

todos já haviam recebido por email anteriormente. Solicita ao Sr. Guilherme o 

encaminhamento de toda documentação apresentada e que para a próxima reunião 

extraordinária deve haver o prévio encaminhamento de toda documentação, informa 

que irá a secretaria da faculdade de medicina no dia seguinte para o agendamento do 

auditório para a reunião extraordinária e que informará a data a todos os conselheiros. 

E sem mais a tratar,  encerra a Reunião as vinte horas e quarenta minutos. 
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