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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA / SETEMBRO DE 2016
Em seis de setembro de dois mil e dezesseis, com início às dezoito horas e quarenta e oito
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 pedindo a Sr.ª Haydee
Motta de Carvalho, primeira secretária, que fizesse a leitura da ata da reunião Extraordinária
do dia dezesseis de agosto de dois mil e dezesseis, realizada com a finalidade de apresentação
e votação do Plano de Contingência Municipal contra as Arboviroses. Após a leitura, a
presidente pede a todos os conselheiros que estiveram presentes na reunião extraordinária e
participaram da aprovação do Plano, que assinassem a ata. A presidente dá continuidade,
abrindo o espaço ao informe dos Conselheiros e nenhum dos presentes manifesta-se e ela
segue a pauta, informando os documentos e e-mails recebidos pelo CMS nesse período,
dentre eles, uma solicitação feita através do ofício nº 026/2016 pela Secretaria Municipal de
Saúde para inclusão na pauta desta reunião, a aprovação para credenciamento e habilitação
de 10 leitos de UTI Adulto tipo II, seguindo as orientações previstas na Portaria GM/MS 3432
de 12/08/1998 e , credenciamento e habilitação de 10 leitos de UTI Neonatal tipo II, seguindo
as orientações previstas na Portaria GM/MS 930 de 10/05/2012, Portaria GM/MS 159 de
12/02/2015 e credenciamento do Serviço de Ressonância Magnética no Hospital Luiz Gioseffi
Januzzi, seguindo as orientações previstas no Manual Estadual de Credenciamento e
Habilitação aprovados pela Deliberação CIB- RJ nº 3675/2016. A presidente então, solicita ao
Sr. Thiago José Gomes Farias, conselheiro, que fizesse um breve esclarecimento a respeito do
processo de habilitação dos serviços. Com a palavra, o Sr. Thiago José esclarece que o aparelho
de Ressonância já foi comprado e só precisa da habilitação do serviço e informa que após
aprovação do Conselho será encaminhado a CIR (Comissões Intergestores Regionais) e a CIBRJ (Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro) seguindo os tramites legais
para implantação dos serviços. Ele ainda esclarece que a ampliação dos leitos de UTI fazem
parte da reestruturação do Hospital para melhor atendimento à população de Valença e
região. O Sr. Guilherme Amaral, representante da Secretaria Municipal de Saúde, pede a
palavra e esclarece que o Sr. Leonardo Magalhães, também representante da Secretaria de
Saúde, esteve no dia anterior em reunião no Estado, colhendo todas as informações para dar
andamento ao processo de habilitação e credenciamento dos serviços, onde recebeu um
checklist que terá que ser criteriosamente cumprido e um dos itens cita a necessidade da
aprovação do CMS. Com a palavra, a presidente informa que precisa de mais dois conselheiros
para formar o quórum mínimo para colocar em votação e informa que dará continuidade a
pauta, dando tempo assim de chegarem os demais conselheiros para pôr em votação ainda
nesta reunião mas caso não seja formado o quórum mínimo, ela convocará uma reunião
extraordinária. A presidente, segue a reunião informando da necessidade de fechar as
comissões propostas na pauta da primeira reunião deste biênio e pergunta se os demais
conselheiros tem interesse de compor as comissões e nenhum dos presentes mostra interesse.
A presidente então, informa alguns nomes propostos na primeira reunião ordinária de agosto
e explica que fechará a composição na próxima reunião. Com a palavra, a Sr.ª Haydee Motta
de Carvalho, informa a todos que trará os nomes dos conselheiros que se propuseram a
compor as Comissões sugeridas e o Sr. Thiago José pede para que seja enviado por e-mail os
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nomes propostos até momento e quais as comissões que ainda estão em aberto. A presidente
informa que fica para a pauta da próxima reunião o fechamento das Comissões propostas
desde a primeira reunião deste biênio. Com a chegada dos demais conselheiros, a presidente
faz um breve esclarecimento a respeito do pedido feito pela Secretaria de Saúde e pede ao Sr.
Thiago José que explique novamente como é o processo de credenciamento e habilitação dos
serviços. Após a explicação do Sr. Thiago, a presidente pergunta se os conselheiros presentes
tem alguma dúvida e a Sr.ª Lana Chicarino Laureano, conselheira, pede a palavra e pergunta se
já existe no hospital serviço de UTI Neonatal e o Sr. Thiago José explica que no hospital até o
momento só existe serviço de UTI neonatal semi intensiva e informa que as obras já se
iniciaram para implantação dos serviços solicitados. A presidente então, abre a votação para
credenciamento e habilitação dos serviços solicitados para o Hospital Luiz Gioseffi Januzzi e 12
conselheiros aprovam. O Sr. Valério Januzzi, conselheiro, e Sr.ª Lana Chicarino Laureano,
conselheira, solicitam junto a presidente que sejam enviados ao CMS a cópia do processo de
credenciamento e habilitação dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde ao Sr.
Guilherme Amaral para acompanhamento no Conselho. A presidente agradece a presença de
todos e encerra a reunião às vinte horas e oito minutos.

Maria Antônia Mazzêo Campos (Presidente do Conselho Municipal de Saúde)

Robson Pierry Barbosa Santos Silva (Vice Presidente- Suplente)

Haydee Motta de Carvalho (Primeira Secretária)

Flávio Wargas Vieira Raymundo (Segundo Secretário)

Lana Chicarino Laureano

Thiago José Gomes de Farias

Gisele de Fátima Oliveira Motta

Debora Ribas Russo

Francilene de Mello Alves

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

Valério Januzzi dos Santos

Lucia Maria Gonçalves

Norma Sueli Santos Souza

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

