
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA 

219º REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Em 1 de Dezembro de dois mil e quatorze, com início às dezoito horas e quarenta 

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

no auditório do Hospital Escola Luiz Giosseff Jannuzzi - Raimundão, sob a presidência 

da Srª.  Presidente Sandra Maria Garcez Fernandes que com a palavra deu início aos 

trabalhos  fazendo a leitura da pauta proposta para esta reunião, seguindo com a 

leitura dos ofícios emitidos, fazendo referência ao protocolo aberto na Prefeitura 

Municipal de Valença sob o nº 23476/14  com a solicitação de providência de capina 

na sede do Conselho Municipal de Saúde de Valença, visto já ter sido informalmente 

solicitada diversas vezes e até o presente momento sem sucesso; Of. 148/CMSV/2014 

remetido ao Sr. Prefeito Municipal Dr. Álvaro Cabral da Silva solicitando e informando 

a expectativa e as dúvidas dos Conselheiros Municipais de Saúde de Valença , 

expressando também as suas preocupações em relação a questões pontuais da saúde 

em nosso município. Prosseguindo a Sr. Presidente esclarece que este mesmo 

documento foi endereçado ao Sr. Secretário de Saúde Dr. Sergio Gomes e também aos 

Conselheiros Municipais para que todos pudessem tomar ciência. Pontua que este 

documento foi inserido, assim como o ofício do Conselho Municipal de Saúde de 

Valença ao Serviço de Controle e Avaliação da SES sobre o Laboratório Ulisses 

,juntamente com as atas das Extraordinárias e Ordinária pertinentes ao Processo 

Seletivo dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias e também a 

documentação que a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo em questão 

enviou a Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (Of. 

153/2014), na pasta de documentos encaminhada ao Exmo Senhor Prefeito Municipal 

de Valença, Dr. Alvaro Cabral da Silva, pasta esta que foi autorizada pelos conselheiros 

na Reunião Extraordinária de vinte e quatro de Novembro de dois mil e quatorze, após 

os esclarecimentos prestados pela conselheira Monica Leite e Helio Suzzano, que o 

Conselho de Saúde deixaria disponível a todos os interessados, de modo que 

pudessem utilizar  a documentação para os procedimentos legais que entendessem 

como necessários. Assim foi esclarecido  que na pasta encaminhada ao Sr. Prefeito 

Municipal estavam dois outros ofícios : um referente ao Laboratório do DR. Ulisses que 

foi igualmente encaminhado ao Estado, e também o ofício 148/CMSV/2014 (este que 

já havia sido enviado anteriormente conforme acordado em Plenária) referente a 

dificuldades vivenciadas dos trabalhadores e usuários do SUS.  Continuando, foi lido o 

Of.161/CMSV/2014 ao HELJG solicitando o auditório e o data show para a presente 

Reunião Ordinária; Of.159/CMSV/2014 referente ao encaminhamento da conta de 

água do mês de Dezembro de dois mil e quatorze para providências cabíveis; Of. 

158/2014da Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo ACS/ACE para a 



Comissão do Processo Seletivo Público ACS e ACE/PMV 2014; Of.0156/CMSV/2014 

referente a solicitação de publicação em Diário Oficial das Resoluções pendentes nº 

003/2014 e 004/2014 do Conselho Municipal de Saúde de 

Valença.Of.0155/CMSV/2014 referente a Publicação em Diário Oficial da Resolução 

006/2014, que se tratava de nomeação da Comissão de Fiscalização e 

acompanhamento do Processo Seletivo para ACS/ACE do Município de Valença, 

formada pelos Conselheiros: Maria Emília Naves de Castro –seguimento Usuários, 

Hélio Lemos Suzano Júnior-seguimento Usuários, Monica A. Leite da Silva – 

seguimento Usuários e Rita de Cássia Ribeiro Jannuzzi - seguimento dos trabalhadores 

do SUS; Of.151/CMSV/2014 – solicitando transporte para o V Fórum de Conselhos de 

Saúde do Médio Paraíba,no dia 19 de Novembro de dois mil e quatorze no município 

de Rio Claro, sendo que o Conselho justificou a ausência  embora tenha sido atendido 

o ofício pela prefeitura, as pessoas que participariam estavam envolvidas em atender 

prioridades do Conselho Municipal de Saúde, e por motivo de força maior,não 

puderam comparecer; Of. 150/CMSV/2014 referente a solicitação de material para 

confraternização a realizar-se na última Plenária em 1 de Dezembro de dois mil e 

quatorze sendo que na ocasião  a Comissão organizadora foi composta pela SRª Rita 

Jannuzzi, trabalhadores do SUS Sra Karina Generoso, secretaria de apoio executivo as 

comissões do CMS, e Sra Maria Emília Naves, seguimento dos usuários; 

Of.160/CMSV/2014 referente a encaminhamento feito ao Sr. Secretário Municipal de 

Saúde e também ao Sr. Prefeito Álvaro Cabral sobre as dificuldades dos trabalhadores 

da Saúde e as dificuldades encontradas pela população no âmbito da saúde pública no 

município de Valença – RJ; Of.149/CMSV/2014 para a assessoria de Comunicação 

referente a publicação da aprovação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 

Pactuados para 2014-SISPACTO;  Of. 147/CMSV/2014 referente a resposta à 

promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Valença, que solicitou ao Conselho 

Municipal de Saúde as  Atas das eleições do Conselho desde o ano de dois mil e dez. 

Em resposta enviamos as Atas de : 2012/2014 e 2014/2016 com relação a dois mil e 

dez enviamos todas as Atas que constavam a intervenção do Conselho Estadual, 

adequando o Conselho a resolução 333 e organizando o processo eleitoral do referido 

ano que na verdade só se concretizou em 2012 após a criação e votação de Lei 

revisada para reorganização do Conselho Municipal de Saúde, Lei 2671 de 2012. 

Passou então à aprovação das Atas pendentes que foram três: Ordinária de três de 

Novembro de dois mil e quatorze, Extraordinária de dezessete de Novembro de dois 

mil e quatorze e Extraordinária de vinte e quatro de Novembro de dois mil e quatorze, 

Atas estas que foram enviadas a todos os Conselheiros previamente por email onde foi 

então dispensada a leitura e ficaram estas aprovadas por unanimidade. Passa então a 

palavra a Srª. Presidente a Srª Drª Elisa Maria Amorim, representante do seguimento 

gestor que em substituição ao Sr. Leonardo Magalhães, coordenador de Planejamento 

da SMS,  para que a mesma apresentasse a Programação Anual de Saúde – 2015 da 

Secretaria Municipal de Saúde de Valença,  documento este enviado a todos os 



conselheiros municipais, anteriormente por email,  para a apreciação   dos 

Conselheiros. Com a palavra a Srª Elisa Maria justifica a ausência do Sr. Leonardo 

Magalhães que se encontra em um curso, bem como do SR. Secretário de Saúde que 

se encontra reunido com toda a equipe em um Encontro. A apresentação foi realizada, 

com breve explicação de todos os itens contidos no documento; Ficando esta aprovada 

por unanimidade entre todos os Conselheiros presentes, com presença acima de 51% 

dos conselheiros. Sem mais para se deliberar, encerra a Reunião a Srª Presidente 

Sandra Maria Garcez Fernandes e os Conselheiros realizam a confraternização anual. 

Foi informado também, que no mês de Janeiro de 2015, não haverá reunião ordinária, 

mas o Conselho Municipal de Saúde manterá sua atividades normalmente. 

 

 

 

                Wania  Borges A. Neves    

          Secretária Executiva do CMS-V                                                                                            

                                                                                        

 

 

 

Sandra Maria Garcez Fernandes 

Presidente 

Conselho Municipal de Saúde de Valença 
 


