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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA /AGOSTO DE 2017.

Em oito de Agosto de dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e quarenta,
reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Valença em Reunião Ordinária, no auditório da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, sob a presidência do Sr. Omar Figueira Neto que:
com palavra, deu início a reunião cumprimentando a todos os presentes e fazendo a leitura
dos ofícios recebidos: apresentou a todos o convite recebido da Secretaria Municipal de
Assistência Social para a IX Conferência Municipal de Assistência Social- Valença/RJ, em 31 de
Julho de 2017 de 8:00 às 17:00h no Clube dos Democráticos, onde o Sr. Presidente esteve
presente representando o Conselho Municipal de Saúde do Município; recebemos um convite
da Sônia, do Grupo de Assistência em Saúde do Médio Paraíba informando a questão do
Regimento e toda a documentação da primeira Conferência do Médio Paraíba; recebemos da
Secretaria Estadual- Conselho Estadual de Saúde OC/CES-RJ Nº203/2017 informando as
deliberações do Plenário do CES do dia 27/06/2017, com relação a distribuição de vagas para a
2ª Conferência Nacional de Saúde das mulheres; segundo este a região do Médio Paraíba ficou
com 8 vagas. Estivemos também representando o Conselho Municipal de Saúde a convite da
Secretária de Educação Maria Aparecida de Almeida, em reunião no dia 10/07/2017 no
Auditório da Secretaria de Cultura, no prédio da Secretaria de Educação, o Sr. Valério ficou
com o conselho de escola. Prosseguindo, recebemos também o Diário Oficial que teve sua
publicação agora na quinta feira três de Agosto, onde esta falando sobre as deliberações da
CIB, informando e regulamentando o atendimento do SAMU que ficou com o gestor,
esclarecendo que o Fundo de Piraí que ficou como responsável por receber estes recursos e
repesá-los para se poder assistir ao SAMU, este que vai estar atendendo a região de Valença,
Rio das Flores, Barra do Piraí e Volta Redonda. Recebemos também informações da Secretária
de administração do Conselho sobre Reunião do Médio Paraíba. Recebemos um documento
do Fórum do Médio Paraíba solicitando que o município sedie o Fórum no dia 29 de Agosto de
2017, como acordado em sorteio todo início de ano. Passa então o Sr. Presidente aos ofícios
enviados:Of. 0017/CMSV/2017, ao Hospital Luiz Gioseff Jannuzzi , solicitando o espaço paraa
realização da Assembléia Municipal de Saúde no dia 22 de Julho.Of.0018/CMSV/2017 ao
Hospital Escola Luiz Giosseff Jannuzzi enviando o nome do Conselheiro Omar Figueira Neto
para compor o Conselho do Hospital como havia sido solicitado por meio de ofício.
Of.0019/CMSV/2017 encaminhado a Acessoria de comunicação da PMV para a publicação em
Diário Oficial e divulgação da Assembléia Ampliada do Município de Valença.
Of.020/CMSV/2017, para a Secretaria Municipal de Saúde/FMS com a listagem dos itens para
o Coffe Breack da Reunião Ampliada do Conselho. Já esta disponível no Conselho o Balancete
do deste mês de Junho para a avaliação da Comissão. Também por último temos a Ata da
Reunião de junho, da Assembléia Ampliada, que tivemos um problema na impressora, por
incompatibilidade de cartucho, que a Secretaria vai resolver, e temos a Ata da Reunião de 22
de Julho que coloco em votação, visto que foi enviada a todos os Conselheiros previamente.
Ficando esta então aprovada. Temos também um ofício encaminhado da Secretária Municipal
de Saúde referente aos motivos que levaram a Secretaria a pleitear a devolução da verba
proposta nº29076130000110024, valor R$200.000,00( Bairro Cambota),Proposta
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nº11934211000113002, valor R$56.850.00 Propostanº 11934211000113003, valor
R$110.550,00 (Bairros: Passagem e Pentagna). Prosseguindo o Sr. Presidente passa então a
palavra ao Sr. Leonardo Magalhães para que este vai estar falando sobre Matriz de Diretrizes,
objetivos, estratégias, metas e indicadores que irão compor o Plano Municipal de Saúde
2018/2021 da Secretaria Municipal de saúde de Valença, e em seguida ele vai estar falando
também sobre o RATIFICA. Com a palavra o Sr Leonardo inicia sua explanação falando sobre o
programa Requalifica SUS, explicando que é um programa do Ministério da Saúde, onde este
disponibiliza recurso para: construção, ampliação e reforma de unidades de Saúde, dentro de
uma série de critérios que o Município tem que cumprir para pleitear esses recursos; Hoje em
Valença temos algumas obras em fase final de construção, obras como a academia da saúde
para serem licitadas. As três obras citadas estão com problema nos prazos e o Município
resolveu por devolver estes recursos. A empresa que faria as obras quando veio na época(
setembro de 2011) 20.000.00 reais referente a dez por cento do valor total, faliu e por isso as
obras paralisaram. No governo que passou, quando foram tomar pé da situação da obra, estes
vinte mil estavam em conta e o Ministério já havia publicado outras portarias; A gestão então
viu que era inviável a conclusão e deu início ao processo de devolução que não obteve tempo
viável naquela gestão para a conclusão. A gestão atual permaneceu com a mesma postura em
pleitear a devolução da verba. A Sra. Secretária toma a palavra e informa que esteve
conversando com a Sra. Roseli coordenadora da Assistência Social que tem um projeto com a
possibilidade de aproveitar o que foi iniciado da abra no bairro do Cambota e fazer o CRAS
Cambota lá. Isto depende da aprovação do Ministério, mas se for autorizado, é também um
benefício para a comunidade de lá. E quando abrir um novo requalifica, nós pleitearemos
novamente o recurso para a UBS do Cambota. Estão na mesma situação duas obras de
ampliação na Passagem e em Pentagna, chegaram a primeira parcela com os valores já
relacionados acima. Importante salientar que o Município teve que tomar uma decisão em
relação a estas verbas, para que não ficassem prejudicadas as outras obras que o Município
tem. E importante esclarecer que estamos trazendo isto ao Conselho porque o Ministério
exige que seja homologado e votado pelo Conselho e também levemos a CIB, para que seja
passado lá e só então possa se fazer a devolução. Com a palavra então o Sr. Presidente coloca
em votação a proposta de Devolução de Recursos-Obras do programa Requalifica SUS para as
unidades do Cambota, Passagem e Pentagna, obtendo então aprovação por unanimidade.
Com a palavra o Sr. Leonardo continua sua explanação, agora com relação ao Fundo Municipal
de Saúde. Esclarece que este é regulamentado por portaria e esta divido em três etapas. Uma
primeira etapa de análise, uma segunda etapa que é a definição das diretrizes e objetivos e
uma terceira etapa de monitoramento através de indicadores. Para a construção do Plano,
várias situações tem que ser alencadas: a leitura do plano anterior, as propostas do Ministério
da Saúde e do Estado em forma de diretrizes, as propostas da região em forma de diretrizes, o
plano de governo da atual gestão, as deliberações das plenárias do Conselho de Saúde e mais
os apontamentos da área técnica. O relatório tem que ser discutido e votado em várias
situações, de início como foi feito na Assembléia Municipal e por último uma Audiência
Pública. Optamos por seguir três diretrizes básicas: Vigilância em Saúde, Assistência integral e
Gestão, esta escolha foi feita pensando na situação de crise atual e para que o Município tenha
condição de cumprir. Discorreu sua explanação em cada item das diretrizes de modo a
esclarecer as estratégias do município e dirimir as dúvidas e concluiu passando a palavra ao Sr.
Presidente para que pudesse ser feita a votação, ficando este aprovado. Passa então o
Sr.Presidente aos informes: Toda a Assembléia foi gravada por um profissional e este material
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já esta disponível no conselho; e termina dando boas vinda a Edilaine que esta entrando no
Conselho no lugar do seu Antônio Martins que foi destituído da diretoria do Hospital de Santa
Isabel e a Edilaine e a Dona Roseli e passaram a estar a frente do Hospital. Sem mais a
deliberar, o presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião.

Omar Figueira Neto
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

