PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA
Rua coronel Leite Pinto,105-Centro
VALENÇA RJ- CEP:27600.000

REUNIÃO ORDINÁRIA / AGOSTO DE 2016
Em dois de agosto de dois mil e dezesseis, com início às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Valença em Reunião Ordinária, no
auditório da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, sob a presidência da Sr.ª Maria Antônia
Mazzêo Campos. Com a palavra a presidente deu início a reunião informando aos Conselheiros
que recebeu um ofício de substituição de representação do Presidente da Associação de
Defesa Ambiental COROPÓS, modificando assim o membro que ocupará à partir desta data a
Vice Presidência da Comissão Executiva (Biênio 2016/2018), representada pelo Sr. Luiz Carlos
Nascimento Rodrigues, já indicado anteriormente como suplente do Sr. Elói Clementino
Theodoro, que passa a não fazer mais parte deste conselho, apresentando assim o novo
membro suplente representado pelo Sr. Robson Pierry Barbosa Santos Silva. Com a palavra, o
Sr. Robson fez a leitura da Ata da Eleição do Biênio 2016/2018 a pedido da presidente. Após a
leitura, com a palavra, a presidente faz a apresentação de todos os membros da Comissão
Executiva e em seguida abre espaço ao informe dos conselheiros, perguntando se algum
conselheiro gostaria de fazer alguma colocação. A Sr.ª Lana Chicarino Laureano, conselheira,
pede a palavra e faz a solicitação de uma reunião extraordinária para apresentação do Plano
de Contingência da Dengue, informando que o mesmo estava aguardando a liberação do
Núcleo Centralizado de Vigilância em Saúde de Volta Redonda para correção e aprovação
neste conselho. Com a palavra, a Sr.ª Haydee Motta de Carvalho, 1º secretária, sugere a data
do dia dezesseis de agosto e a mesma é aprovada por todos os conselheiros presentes.Em
seguida o Sr. Marco Antônio de Souza Faria, conselheiro, pede a palavra e faz uma sugestão
para que o Conselho passe a pedir trimestralmente e não anualmente os balancetes de
prestação de contas da Secretaria de Saúde conforme, segundo ele, vinha acontecendo. A
presidente então esclarece que seguindo a resolução 453 de 10 de maio de 2012 os balanços
deveriam ser entregues quadrimestralmente e ainda explica que essa resolução revoga a 333
de 4 de novembro de 2003, e deixa a disposição de todos a nova resolução. O Sr. Willian
Suzano, conselheiro suplente, então, pede a palavra e inicia a sua fala apresentando a
sugestão, enfatizando a importância do registro em cartório do Termo de Posse da nova
Comissão Executiva do CMS. Em seguida, o mesmo faz a solicitação da cópia da Resolução, nº
453 de 10 de maio de 2012 para a instituição que representa, Loja Maçônica, e também pede
para que seja repassada a ANIBRA, e a presidente informa que enviará por e-mail a todos os
conselheiros. O Sr. Willian ainda informa a todos que nosso Conselho estaria mudando de sala
na Santa Casa.Com a palavra, a presidente dá continuidade à pauta da reunião informando a
todos os conselheiros presentes que já foi publicado no boletim oficial nº 781 – 19/07/2016, a
nova composição do Conselho Municipal de Saúde e disponibiliza a xerox do B.O para todos os
presentes. O Sr. Marco Antônio de Souza Faria, conselheiro, pede a palavra e informa a
necessidade da indicação de um novo membro para a Comissão de ética da Faculdade de
Medicina de Valença, da qual o mesmo fazia parte como representante deste conselho, e
explica que devido ter assumido um novo compromisso de trabalho, não poderá mais nos
representar. A presidente então pergunta aos conselheiros presentes, quem gostaria de
substituir o Sr. Marcos na Comissão de Ética e a Sr.ª Lúcia Maria Gonçalves Lima, conselheira,
prontificou-se a nos representar. A presidente então pergunta a plenária se todos os
Conselheiros estão de acordo e todos aprovam por unanimidade. O Sr. Nilson Correia de
Andrade, conselheiro, pede a palavra e expõe sua experiência em ter participado do Fórum de
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Conselheiros do Médio Paraíba na cidade do Rio de Janeiro e também na cidade de Quatis,
trazendo várias sugestões para aplicação no nosso Conselho.Dando continuidade à pauta da
reunião Ordinária, a presidente explica a linha de atuação da nova composição da Comissão
Executiva, informando a todos que darão transparência a todas as ações e conduzirão o
Conselho da melhor maneira a proporcionar um atendimento digno a população pelo SUS. A
presidente então confirma a agenda básica anual, informando as datas das próximas reuniões
ordinárias do conselho que serão realizadas nos dias seis de setembro, quatro de outubro,
primeiro de novembro e seis de dezembro deste ano de dois mil e dezesseis. Dando
seguimento a pauta, a presidente informa a todos, que assim que a Comissão Executiva tomou
posse, já se encontrava no conselho desde o dia 20/06/16 o relatório da auditoria do TCE – RJ,
realizada na Secretaria de Saúde no Sistema de Regulação no período de 03/08/15 à 07/08/15,
para ciência do conteúdo da mesma e ainda faz uma breve explicação do que é o Sistema de
Regulação a pedido do conselheiro Hamilton de Oliveira Gusmão Junior. Em seguida, a mesma
fez a leitura do e-mail de convocação para a 20º Plenária Nacional de Conselheiros, que será
em Brasília –DF nos dias 24 e 25 de agosto e pergunta se algum conselheiro se interessaria em
representar o Conselho para que a mesma possa encaminhar o nome a Secretaria de Saúde
que deverá tomar providências referentes ao custeio da viagem e hospedagem do conselheiro
representante do CMS – Valença-RJ. Ela ainda explica, que recebeu o e-mail as vésperas da
reunião e que apesar do pouco tempo para agendamento da viagem e hospedagem, passaria o
pedido à Secretaria de Saúde, caso algum conselheiro se dispusesse a nos representar. Com a
palavra, a Sr.ª Lúcia Maria Gonçalves Lima informa que gostaria de participar caso coincidisse
com a data de sua viagem à Brasília para tratamento médico, e ficou de confirmar por e-mail
para que possamos referendar seu nome nos representando no evento. Com a palavra, a
presidente, seguindo a pauta, comunicou a todos da necessidade de compor as Comissões
para o CMS, e sugeriu a todos que fossem compostas as seguintes Comissões: Comissão de
Finanças e Orçamento, Comissão de Fiscalização e a Comissão Jurídica, deixando em aberto o
espaço para que todos sugerissem a composição de outras Comissões. O Sr. Marco Antônio de
Souza Faria então, informa que já fazia parte da Comissão de Finanças e Orçamento do último
Biênio e a presidente o informa, que as Comissões do novo Biênio seriam compostas a partir
desta reunião e o Sr. Marco então, se oferece para continuar compondo a comissão de
Finanças e Orçamentos. Com a palavra, a Sr.ª Haydee, pergunta aos demais conselheiros quem
gostaria de compor as Comissões propostas pela presidente. O Sr. Willian Suzano, Sr. Valério
Januzzi, Sr. Nilson Correia e a Sr.ª Lúcia Lima, propuseram-se a compor a Comissão de
Fiscalização. Em seguida, a Sr.ª Lana Chicarino Laureano, mostrou interesse em compor a
Comissão de Finanças e Orçamentos, assim como Sr. Marco Antônio, Sr. Nilson Correia e o Sr.
Hamilton Gusmão. Para a Comissão Jurídica, foi proposto o nome da Sr.ª Lúcia Lima, uma vez
que a mesma é advogada. Com a palavra, a Sr.ª Lúcia, sugere o nome da conselheira Mônica
Leite, também advogada, para compor junto a ela a Comissão Jurídica e a Sr.ª Haydee Motta,
deixa anotada todos os nomes dos conselheiros e as comissões para as quais se propuseram a
compor. A presidente então, informa que as Comissões deverão ser compostas cada uma por 4
membros, deixando em aberto para a próxima reunião Ordinária a definitiva composição das
Comissões, dando assim, oportunidade aos Conselheiros que não puderam estar presentes no
dia de hoje. A presidente então, encerra a reunião, às vinte e uma horas e quatro minutos,
informando a todos, que fica para a pauta da próxima reunião ordinária, a definição da
composição das Comissões, agradece a presença de todos e encerra a reunião.
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Flávio Wargas Vieira Raimundo
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