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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 15/05/2018 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 

346, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 15 de maio de 2018, com 

início às 19h e término às 21h40. Conselheiros presentes e seus segmentos no 

Conselho de Sáude: Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), Carlos Henrique Peloso 

Silva Jr. (Prestadores), Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários) 

Genner Azarias Mendes (Prestadores), Gesio Rafael da Fonseca (Usuários), José Aluisio 

Coelho (Prestadores de Serviços), Juviane Silva (Gestores), Maria do Carmo Coelho 

(Usuários), Paulo Henrique Pazotti (Usuários), Rogério Bernardes Bueno (Prestadores de 

Serviços), Rosana de Paiva Silva Morais (Gestores), Stael Maria Costa (Trabalhadores) 

Talita Aguiar Elisei (Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários), Vinício Felipe Brasil 

Rocha (Trabalhadores). Registramos também as presenças: Anderson José de Souza, 

Lucimar Silva, Thaís Corcetti e dos alunos do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) 

e da Universidade Federal de Alfenas (Unifal – Campus Varginha). Ausências 

justificadas: Judas Tadeu Ladeira (Usuários), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), 

Luciana Fernandes Ramos (Usuários), Rosane Alves Pereira (Trabalhadores), Silvia de 

Cássia Pala reis (Usuários) e Stael Maria Costa (Trabalhadores). Ordem do dia:  01) 

Leitura da Ata – foi feita a leitura da ata de março pelo conselheiro Carlos e aprovada 

por todos. 02) Apresentação da Saúde Mental -  apresentação realizada pelo 

profissional psicólogo do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS), Sr. Anderson José 

Souza, da qual segue o seguinte resumo de sua fala - a cidade tem 03 unidades do 

CAPS: CAPS Adulto, CAPS AD e CAPSi (Infantil), com atendimento ativo, em média de 

250 pacientes com prescrição. Com alguns parceiros: PSF, UBS, Santa Casa de Três 

Pontas, UPA, CRAS e CREAS. Para internações prolongadas os pacientes são 

encaminhados via “SUS Fácil” para o Hospital de São Sebastião do Paraíso. A 

conselheira Juviane Silva esclarece o fluxo de cadastro no “SUS Fácil” eletivo via 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS). Houve algumas dúvidas entre os conselheiros, 

todas esclarecidas pelo Sr. Anderson. O presidente Cláudio questionou sobre a 

composição das equipes; Anderson informou que, pela portaria do Ministério da Saúde, 

o CAPS adulto possui uma equipe mínima, ainda que atenda uma demanda acima do 

máximo permitido, e que, o CAPSi, ainda está com uma equipe deficitária, porém será 

completada quando do próximo concurso. Contudo, informa que, apesar disso, as 

equipes ainda conseguem atender a demanda do serviço. Bem como, tem feito 

reuniões com a SEMUS a fim de verificar estratégias em relação ao risco de 

adoecimento dos trabalhadores e que as maiores dificuldades no momento são com 

recepcionistas e material de trabalho. A conselheira Talita questionou sobre a 

implantação do consultório de rua. O Sr. Anderson esclarece que é atribuição da 

Atenção Básica, embora o CAPS tenha grande interesse e colabore nos estudos de 



viabilidade, pois hoje são 42 pessoas em situação de rua, além da flutuação que 

também usa os serviços para essa população, contabilizando 167 pessoas em 

atendimento na rua, com vulnerabilidade social e que todos procuram o Centro POP 

para apoio. Sr. Anderson informa o custo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

para compra de um veículo e R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) para 

custeio mensal. O conselheiro Vinício informa que a saúde do municipio deve focar 

financeiramente na prioridade que é fortalecer a Atenção Primária e estudar a 

viabilidade do projeto. Ainda foi mencionado que a equipe de consultório na rua pode 

evitar aumento no custeio de urgências médicas e de cronificações de doenças. 3) Fala 

da plateia: o usuário Nodimarques fez um protesto:  “a saúde está muito a desejar;  

minha esposa está aguardando a 08 meses para fazer uma cirurgia de vesícula, não 

aguento mais levá-la na UPA; ela foi até fazer exame em Alfenas, no Hospital Alzira 

Velano e trabalha na Educação. Não aguento mais essa situação, ninguém resolve o 

problema da cirurgia da minha esposa. Médicos querem cobrar por fora pra fazer a 

cirurgia.” O presidente Cláudio Miranda parabeniza o cidadão pela atitude de trazer 

para o Conselho este acontecimento e o convida para comparecer na sede do CMSV 

para formalizar a queixa, assim o conselho poderá ajudar e levar ao conhecimento dos 

órgãos competentes, principalmente a fim de resolver a espera na fila de sua esposa, a 

Sra. Rutilânia de Souza. 4) Apresentação dos Indicadores do Pacto Interfederativo para 

2018 -  apresentado pelo conselheiro Vinício Rocha – Aberto para perguntas:  houve 

algumas dúvidas e todas foram sanadas pelo Vinício. O conselheiro Célio Ferreira frisa 

que a vacina antirrábica atingiu a meta e pede moção de aplausos, o que foi realizado. 

Os indicadores foram aprovados de forma unânime, sendo que o Conselho realizará a 

expedição de resolução com a maior brevidade, para que a mesma seja levada às 

instâncias necessárias. 5) Assuntos gerais: O presidente Cláudio informa sobre a 

capacitação de conselheiros, por parte do Conselho Estadual de Saúde (CESMG); todos 

os conselheiros tiveram interesse em participar mas a carga horária não é compatível. 

Diante das ponderações dos conselheiros, Cláudio comunicará ao CESMG das referidas 

dificuldades de horário e irá sugerir que seja disponibilizada uma capacitação on-line. A 

seguir, Cláudio comunicou que deverá haver mudanças na representação da OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Varginha), onde a advogada Thaís Corcetti 

deverá ser suplente pela instituição; Cláudio reforça a importância das reuniões 

semanais da Comissão Executiva, a fim de resolver as demandas que aparecem no 

Conselho, à margem do possível, e que fará um relatório das atividades realizadas no 

primeiro semestre. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo 

presidente às 21h40, sendo esta ata lavrada por mim, Juviane Silva ( secretária), e que 

será lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 


