CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA
218º REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos três dias de Novembro 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 – 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 fez-se a aprovação da Ata de seis de Outubro de dois
mil e quatorze (nº217) da qual foi dispensada a leitura visto ter sido enviada a todos os
Conselheiros por email anteriormente; Passando então aos ofícios: Recebidos Of.nº449/1ªPJCrim/2014 solicitando que sejam remetidas à Promotoria de Justiça as
Atas das eleições desse Conselho desde 2010, com cumprimento em 20 dias a Srª
Presidente disse que dará andamento a documentação solicitada porém esclarece que
em dois mil e dez não houve eleição, a última eleição para a executiva foi em dois mil e
oito ainda na gestão do Sr. José Antônio , então precisaremos enviar a Ata de 2008 e
também as Atas do Conselho Estadual quando este veio e fez as devidas orientações,
modificações e intervenções justificando por que a eleição foi somente realizada em
dois mil e doze, então a documentação regular é de dois mil e doze em diante, de dois
mil e dez somente temos as Atas que justificam o motivo pelo qual não houve eleição
onde o Conselho não estava adequado a resolução 433 e as chapas que se
apresentarão, não contemplavam o principio da paridade. Prosseguindo Of.016/14 da
Coordenadora de Saúde Mental ,Srª Enfª Elaine de Lima Cabral referente ao Protocolo
de Atendimento em Urgência e Emergência Psiquiátrica e Usuários de Álcool e outras
Drogas e Encaminhamento para a Enfermaria Psiquiátrica.Passa então a Srª Presidente
aos Ofícios Emitidos: Of.144/2014 Ao Diretor de Planejamento da Secretaria Municipal
de Saúde Sr. Leonardo Magalhães referente ao encaminhamento da Resolução
05/2014 feita conforme deliberação em Reunião Extraordinária do dia 19 de Agosto de
dois mil e quatorze atendendo a solicitação feita pelo mesmo. Of. 0143/CMSV/2014
referente a solicitação do Data show para a presente reunião. Of. 141/CMSV/2014
referente ao encaminhamento da conta de água do mês de Novembro de dois mil e
quatorze. Of.104/CMSV/2014 ao Sr. Secretário Municipal de Saúde de Valença Dr.
Sérgio Gomes da Silva referente ao encaminhamento do ofício 139/CMSV/2014 para
ciência do mesmo e fazer saber que este foi encaminhado também para SAECA/SES.
Seguindo com a leitura do documento para o Secretário Municipal de Saúde de
Valença referente a visita das auditoras do Ministério da Saúde que aconteceu no dia
23 de Outubro de dois mil e quatorze, cujo objetivo foi conversar e colher dados sobre
uma denúncia feita pelo Conselho no ano de dois mil e onze, denúncia esta de cunho
sigiloso. Esclarece neste documento o objetivo, os dados, e as orientações dadas pelas
auditoras minuciosamente e ainda ressalta a necessidade de se incluir neste

documento nota referente ao fato do Conselho não ter recebido nenhum documento
referente ao processo seletivo que esta acontecendo na Prefeitura Municipal de
Saúde, não podendo assim posicionar-se ou esclarecer dúvidas dos trabalhadores da
saúde e pessoas interessadas em esclarecimentos. O documento pede ainda
autorização aos conselheiros presentes para que este documento esclarecedor e com
solicitações de informações da Secretaria de Saúde pudesse ser enviado ao Sr.
Secretário de Saúde e ao Sr. Prefeito Municipal. Ficando este documento autorizado
pela maioria presente. A Srª Presidente lembra a necessidade de se convocar uma
assembleia do seguimento dos Trabalhadores da Saúde para que se tire nesta um
nome para substituir a conselheira Camila Lopes Magalhães que se desligou da
Secretaria de Saúde, não podendo então ficar como suplente de representante dos
trabalhadores da Saúde. Ressalta ainda que na Auditoria do DENASUS de Abril de
2014, a falta de suplentes foi considerada uma não conformidade. Passamos então a
deliberar sobre a data da confraternização do Conselho,que ficou acertado ser esta na
data da última Reunião do calendário de dois mil e quatorze ( 1º de Dezembro), ficou
ainda estabelecida uma comissão com os seguintes nomes para a organização da
mesma: Karina Generoso Ribeiro, Rita Jannuzzi e Maria Emília Naves. Prosseguindo foi
então apresentado os vídeos do Qualy Conselho para apreciação de todos. Sem mais
para se deliberar, encerra a Reunião a Srª Presidente Sandra Maria Garcez Fernandes.
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