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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 15/03/2016
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 319, realizada na
Câmara de Vereadores, no dia 15 de março de 2016. Conselheiros presentes: Andrea Cristina Silva
Maróstica, Célio Ferreira, Fabiana Faria Botelho, Giovani Pereira Ferreira, Gustavo Miranda
Magalhães, João Maria Reis Junior, José Antonio Valério, José Aluísio Coelho, José Luiz Aparecido,
Judas Tadeu Ladeira, Maria Lucely de Souza Ramos, Meryvone Mansur Bíscaro e Vinício Felipe
Brasil Rocha. Ausências justificadas: Cláudio Miranda Souza, Daniela Bernardes Martins, João
Batista Vieira, Rosane Alves Pereira, e Stael Costa. Registram-se as presenças dos alunos do 5º
período do Curso de Enfermagem do Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS, Altair Macário,
vereador Rogério Bueno e do Sr. Jovane Ernesto Constantino – Secretário Executivo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas (SAMU/CISSUL). Às 19h15, o presidente Célio Ferreira
convidou os presentes para recitar a oração do “Pai-Nosso”. Iniciados os trabalhos, foi lida a ata da
reunião anterior e a mesma foi discutida e aprovada. Entretanto, em relação à ata o presidente
Célio teceu algumas considerações: a) Cobrou novamente a solicitação feita aos membros da
Comissão de Contas o envio via e-mail da seguinte disponibilidade: melhor dia e horário para as
reuniões da referida comissão, pois ainda não foram enviadas; b) Cobrou novamente do secretário
Valério o envio do Relatório Quadrimestral detalhado da Prestação de Contas do Fundo Municipal
de Saúde (FMS), referente ao 2º e 3º Quadrimestres do ano 2015, para que possa ser analisado e
apreciado na próxima Reunião Ordinária do CMSV do mês de abril; c) Informa que não foi possível
a realização da visita dos conselheiros às Unidades de Saúde da Família em construção,
programada para o dia 04 de março de 2016, devido as fortes chuvas e agradeceu ao Gestor a
disponibilização de transporte, sugerindo agendamento de nova data para a visita; d) Adverte o
secretário de que ainda não recebeu a indicação formal de 01(um) conselheiro (a)titular e 01(um)
conselheiro(a) suplente, para completar a composição do segmento de “Gestores”, no CMSV,
conforme já discutido em reuniões anteriores. Logo a seguir passou a relatar alguns informes: 01)
Correspondência do Colegiado Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)/Instituto
Rui Barbosa/Tribunal de Contas da União, contendo orientações para preenchimento de
questionário eletrônico, com informações sobre “Governança e Gestão em Saúde”, que deverá
ser concluído e enviado ao CONASEMS até o dia 15 de abril de 2016; 02) Convite da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV), da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), sobre a “Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho”, de 14 a 18/03/2016, no
anfiteatro do Hospital Bom Pastor, com a realização de palestras sobre os temas: “Escolha ter um
propósito” com a Professora Edna, “Escolha cuidar de si” com a nutricionista Poliana, “Escolha
cuidar dos outros” com o músico Ronaldo e apresentação humorística: “Escolha ser feliz” com os

humoristas Boka Mole e Keixada; 03) Tribuna Livre na Câmara de Vereadores sobre
Credenciamento de Leitos Psiquiátricos de Curta Permanência na noite de 14/03/2016, a ser
credenciado no município de Varginha, pelo Hospital Bom Pastor. O presidente declara que apóia,
incondicionalmente a Luta Antimanicomial e realça a importância do credenciamento de leitos
psiquiátricos no município, afirmando que há financiamento para tal; diz ainda que tem
participado de diversas reuniões: no Fórum Intersetorial de Saúde Mental; na Superintendência
Estadual de Saúde (SRS) com a coordenadora regional, referência em saúde mental, Sra. Lourdes
Orozimbo, no gabinete do prefeito com o chefe de gabinete Sr. Márcio Erbest e toda a
coordenação da Atenção Psicossocial do município, para a efetivação deste credenciamento. O
secretário Valério, afirma que é favorável ao credenciamento, mas não irá tomar decisões
precipitadas e informa que já conversou com o prefeito, Sr. Antônio Silva, para o planejamento e
projeto de construção de espaço específico, dentro da área física do Hospital Bom Pastor,
totalmente adequada para o atendimento dos pacientes da Saúde Mental. Logo a seguir deu-se
início a ordem do dia. Pauta: SAMU – Prestação de Contas/explanação das atividades, desde sua
implantação até os dias atuais. O presidente Célio passa a palavra ao Sr. Jovane Ernesto
Constantini (Secretário Executivo do CISSUL/SAMU) - desde já solicitando que o mesmo envie ao
CMSV cópia impressa ou via email de sua apresentação. Iniciando a sua fala, o Sr. Jovane
manifesta profundo respeito ao Conselho Municipal de Saúde de Varginha e a seus conselheiros.
Agradece o convite feito a ele para explanar sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU; desde sua implantação a cerca de 01 (um) ano. Jovane destaca que, dentre os 153
municípios que compõem o consórcio, apenas 03 Conselhos de Saúde, dentre eles o CMSV
convidou-o para discorrer sobre o funcionamento do SAMU. Relata que, segundo declaração da
Coordenadora Estadual da Rede de Urgência e Emergência, o SAMU da região Sul, cuja Central de
Regulação, sediada em Varginha, foi considerado o melhor do Estado de Minas Gerais. Informa
que o SAMU utiliza o protocolo de Manchester (apenas nas cores verde, vermelho e amarelo);
helicóptero cedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais; informa o recebimento por parte do
Governo do Estado de Minas Gerais de 01 helicóptero e a definição de local para instalação do
Programa Aeromédico na região, em parceria com o Corpo de Bombeiros, que disponibilizará
equipe de pilotos e o SAMU equipe médica e enfermagem, com início de atividades prevista para
o mês de abril de 2016. Esta aeronave também servirá de suporte para a remoção de pacientes e o
transporte de órgãos na região, tendo em vista que o Hospital-Escola de Itajubá estabeleceu
parceria com o Hospital Sírio Libanês (SP), se tornando Centro Regional de Referência para
realização de transplante. Informa sobre a realização de concurso público para preenchimento de
vagas em todas as áreas, a ser efetivado até o mês de julho/2016; fala da habilitação pelo
Ministério da Saúde para obter melhorias com logística, equipamentos, viaturas; dissertou sobre
os problemas enfrentados pelo SAMU, notadamente os “trotes” - que muito prejudicam o
atendimento daquele órgão; mencionou sobre o projeto “SAMUZINHO nas escolas” - trabalho
educativo junto com as Secretarias da Saúde e Educação, com objetivo de conscientizar as
crianças, jovens e adolescentes visando a diminuição do número de trotes. O presidente Célio
Ferreira realçou que a participação do CMSV se deu durante todo o processo de implantação do
SAMU, desde a captação de recursos financeiros junto ao Ministério da Saúde, plano de trabalho e
definição do local de implantação da Central de Regulação e frisou que no início de funcionamento
do SAMU convocou reunião de alinhamento com a Rede Municipal de Urgência e Emergência:

UPA, Hospital Regional, Hospital Bom Pastor e SAMU, para definição do fluxo de atendimento;
Jovane destaca que o maior atendimento do SAMU é clínico e não traumático (ocorrências de
AVC, infarto); falou do protocolo unificado SAMU e SUSfácil. O conselheiro José Luiz Aparecido
mencionou sobre correspondência enviada ao PAD (Programa de Atendimento Médico
Domiciliar), agradecendo a excelente assistência dispensada à sua sogra, quando da sua
enfermidade, apesar de seu falecimento. O secretário Valério fez elogios ao atendimento prestado
pelo SAMU, que conta com mais de 600 funcionários, 153 municípios cobertos no Sul de Minas,
reconhecendo a competência e humildade do coordenador Jovane Ernesto Constantino. Os
conselheiros Judas Tadeu Ladeira (Usuários), Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores de Saúde)
e Fabiana Faria Botelho (Gestores) também teceram elogios ao Sr. Jovane, pelos bons trabalhos
realizados pelo SAMU, destacando o avanço da Saúde do município, quando da sua implantação.
Devido o avançar das horas, a conselheira Meryvone Mansur Bíscaro desistiu, de comum acordo
com o plenário, de apresentar o segundo ponto de pauta (Mamografia) e a matéria foi
programada para apresentação e discussão na próxima Reunião Ordinária do CMSV. O presidente
Célio sugeriu como ponto de pauta para a próxima Reunião Plenária Ordinária a ser realizada em
19/04/2016: Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde (FMS), 2º e 3º Quadrimestres de
2015. Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 21h,
agradecendo a presença de todos e eu, José Aluísio Coelho, secretário designado pelo presidente,
lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e demais conselheiros, após lida, discutida e
aprovada.

