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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / JANEIRO 2017 

Em nove de janeiro de dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e cinquenta e seis 

minutos, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Valença em Reunião Extraordinária, 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 dando boas-vindas aos 

novos membros do Conselho Municipal de Saúde indicados para o seguimento gestor, Sr.ª 

Glória Aparecida Caldas Barbosa, conselheira titular, Sr.ª Maria Inês César Ávila, conselheira 

suplente, Lucilei da Silva, conselheira titular, Ana Maria Lameira de Mello Oliveira, conselheira 

suplente, aos visitantes, ao Vice prefeito Hélio Suzano e ao Vereador Professor Rafael. O Vice  

prefeito, pede a palavra e explica as intenções no novo governo, além de ressaltar a 

importância de dar transparência e valor a todos os Conselhos. Com a palavra, a presidente 

pede ao Sr. Leonardo Magalhães, Diretor de planejamento, que inicie a apresentação do 

Planejamento Financeiro e Orçamentário das Ações em Saúde. Com a palavra, o Sr. Leonardo 

Magalhães inicia a apresentação informando que o Prefeito decretou em dois de janeiro de 

dois mil e dezessete, emergência administrativa e financeira em saúde pública, fato este que 

dispensa alguns processos legais de rotina como a licitação, inclusive para contratação de 

profissionais de saúde. O Sr. Leonardo faz uma breve explicação a respeito das verbas 

recebidas nos blocos da assistência em saúde e explica que o Ministério da Saúde autoriza o 

remanejamento das verbas dos recursos federais, dentro dos blocos de acordo com o Plano de 

Saúde 2014/2017 – COSEMES E CONASEMES (A apresentação completa está anexada a esta 

ata). Após a apresentação, a presidente pergunta se algum conselheiro tem alguma dúvida e a 

Sr.ª Lana Chicarino Laureano, conselheira, pede a palavra e pergunta ao Sr. Leonardo se as 

verbas citadas serão usadas também para o pagamento atrasado dos funcionários e o Sr. 

Leonardo explica que não. Com a palavra, a presidente põe em votação o PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DAS AÇÕES EM SAÚDE e 14 conselheiros aptos para a votação, 

manifestaram-se a favor, aprovando assim o planejamento. O Dr. Paulo Cesar Ielpo Jannuzzi, 

Secretário Municipal de Saúde, membro nato deste conselho, pede a palavra, e explica que 

encontrou a Secretaria de saúde em situação muito difícil e lamenta a questão relacionada ao 

término do contrato com a Cruz Vermelha e aos funcionários que estão aguardando o 

pagamento passando por sérias dificuldades. Ele explica, que em breve virá uma O.S. para 

resgatar os funcionários necessários para dar continuidade aos trabalhos da saúde. E termina, 

agradecendo a presidente por ter convocado a extraordinária e a todos os conselheiros 

presentes pela compreensão e disponibilidade. Com a palavra, a presidente dá boas vindas ao 

Secretário. O Sr. Nilson Correia de Andrade, conselheiro, pede a palavra e informa a presidente 

que na próxima reunião enviara um documento do segmento dos trabalhadores para 

ocupação da vaga que ficou em aberto de sua suplência. Com a palavra, a presidente agradece 

a presença de todos e encerra a reunião às vinte horas e três minutos.  

 

Maria Antônia Mazzêo Campos 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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Paulo Cesar Ielpo Jannuzzi 

Conselheiro – Membro Nato 

 

Robson Pierry Barbosa Santos Silva 

Vice Presidente – Suplente 

 

Haydee Motta de Carvalho 

Primeira Secretária 

 

Thiago José Gomes de Farias 

Conselheiro  

 

Antônio Martins de Souza Farias  

Conselheiro 

 

Maria Inês César Ávila  

Conselheira-suplente 

 

Lucilei da Silva  

Conselheira  

 

Lana Chicarino Laureano 

Conselheira 

 

Nilson Correa de Andrade 

Conselheiro 

 



   
   
  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA                                                                   CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                                           Rua coronel Leite Pinto,105-Centro 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                      VALENÇA RJ- CEP:27600.000 

 
 
 

 

 

Monica Leite 

Conselheira 

 

Ricardo da Silva Duarte 

Conselheiro- Suplente 

 

Gelson Sampaio de Souza  

Conselheiro 

 

Norma Sueli Santos Souza 

Conselheira 

 

 

 

 

 

 


