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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA / Julho DE 2017. 

                     Em 04 de Julho de dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e trinta 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. Omar Figueira 
Neto. Com a palavra, o presidente deu início a reunião agradecendo a presença do vice- 
prefeito Helio Suzano bem como de nosso secretária de saúde Soraya Furtado da Graça. Após 
a abertura, o primeiro ponto da pauta é a leitura da ata da Reunião Ordinária do dia 06 de 
Junho de 2017,esta ata  não acontecendo devido a um imprevisto, que aconteceu na semana 
passada, houve uma certa falta de informação, que na realidade o que aconteceria, a 
Coordenadora da atenção básica a Marcele iria fazer uma apresentação somente do 
quadrimestre da secretaria municipal de saúde, e como não havia quorum, a reunião foi 
encerrada e não aconteceu a reunião, seguido agora vamos fazer a leitura dos ofícios 
expedidos: Ofício número 013/ CMS-V/2017 Do conselho Municipal de Saúde para a Secretária 
Municipal de saúde Dra. Soraya Furtado da Graça, vimos por meio deste solicitar a autorização 
e o livre acesso dos Conselheiros e representantes da comissão de fiscalização do Conselho aos 
documentos pertinentes aos balancetes da Secretaria Municipal de Saúde, para que possam 
ser apreciados; Ofício 017/CMS-V/2017 do conselho municipal de Saúde ao Hospital Escola 
Luiz Gioseff Jannuzzi solicitando reserva do espaço para a realização da Assembléia Ampliada 
do Conselho. Passamos então a leitura dos ofícios recebidos: Foi encaminhado pelo CEREST um 
email para o Conselho com as propostas que consideraram necessárias a todas as etapas das 
regionais da Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, vimos fortalecer a saúde do 
trabalhador, para podermos efetivamente implantar a Vigilância em Saúde dos Trabalhadores 
todos os nossos Municípios, pedimos que avaliem as propostas e encaminhem sugestões que 
serão levadas para discusão aos eventos municipais, encaminhada em 20-06-2017. O Sr. 
Leonardo Magalhães encaminhou ao Conselho todas as normas e diretrizes das Conferências 
tanto da estadual como os modelos e diretrizes para as nossas Municipais, assuntos que foram 
discutidos ontem com a reunião da Comissão da Assembléia que aconteceu ontem, e em breve 
a Lucilei vai ter oportunidade nos informes e vai estar passando estas informações. Recebemos 
o comunicado do Fórum do Médio Paraíba cancelando a realização que seria no dia 27-07-
2017 na cidade de Volta Redonda. Temos aqui uma copia do diário oficial que nos foi 
encaminhada pela Maria Solto, que se fala sobre algumas emendas parlamentares que o 
Município esta aguardando, parace que o Leo já havia nos passado, na questão de atenção 
básica. Que quiser ler o diário está a disposição na secretaria do Conselho, não vai ser lido por 
se tratar de um documento muito extenso. Encaminhado pela Zingara Pimentel do Conselho 
de Barra do Piraí, também ao Conselho o Regimento da Vigilância em saúde que esta também 
a disposição na secretaria do Conselho; Ofício 128/2017 do diretor geral do Hospital Escola 
Luiz Gioseff Januzzi Thiago José Gomes faria ao Conselho, solicitando a indicação de um 
representante do conselho para Compor o Conselho Gestor do Hospital Escola. Toma a palavra 
o Sr. Thiago e pede a maior urgência devido ao Regimento do Hospital já ter sido aprovado e 
gostaríamos de democratizar o quanto antes e a reunião já acontecerá logo no final deste mês, 
e visto que são somente quatro reuniões no ano.Com a palavra o Sr. Presidente coloca que sua 
proposta antes de dar seguimento seria então á tirar o representante para esta composição do 
Conselho Gestor do Hospital Escola. O próprio presidente se coloca a disposição para a 
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representação, realizada a votação e ficando então aprovado o nome do Sr. Omar Figueira 
Neto para a representação do Conselho Municipal de Saúde de Valença no Conselho Gestor do 
Hospital Luiz Gioseff Jannuzzi. Precisamos também tirar aqui hoje com paridade aqueles que 
estarão representando o Conselho nos dias três e quatro de Agosto em Volta Redonda na 
Conferência da Vigilância em saúde. Ficando então representado pelos Conselheiros: Nilson – 
Trabalhadores, Lucile i- gestor, Lúcia- usuário, Norma – usuário. Agora então vamos passar a 
palavra para Sra. Marcela que fará uma apresentação sobre o COAPS. O COAPS é um contrato 
entro o Município e instituições superiores de ensino para organizar a forma como estes 
alunos vão fazer seus estágios dentro das unidades públicas de saúde. A proposta que se for 
aprovada no conselho e SIB E SIR nós tentarmos incrementar isto aqui no município de Valença 
também.Na verdade Valença já tem um passo além que a maioria dos Municípios do Brasil, 
porque já existe em Valença um contrato de serviço, queremos então incrementar este 
contrato, ele vem junto com a lei mais médicos. Ela prevê tanto recursos para adequação qt 
para construção de unidades, melhoria na formação para o SUS de generalistas. Tem o 
objetivo na ampliação na integração, na formação entre a unidade de ensino e o sistema 
público. A palestrante discorre expondo em detalhes os avanços, as vantagens. Encerrada a 
apresentação que não necessita de aprovação, o Sr. Presidente passa aos informes: Tivemos 
ontem uma reunião da Assembléia Ampliada com a comissão da Assembléia ampliada que 
acontecera no dia 22 de 08 às 13:00 no Auditóro do Hospital Escola- Raymundão onde 
estaremos falando nos três eixos dentro da Vigilância, que mandaremos para todos, onde foi 
todas as resoluções foram definidas. Optou-se por fazer uma Reunião Ampliada já que o 
município não é obrigado a fazer neste momento uma Conferência. Precisamos da aprovação  
dos presentes para a data. Feita a votação e ficando esta data de 22 de Julho aprovada para a 
Assembléia Ampliada do Conselho Municipal de Saúde de Valença. Conclui então a pauta o Sr. 
Presidente e encerra a reunião desejando a todos uma exelente noite.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omar Figueira Neto  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 


