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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 15/08/2017
Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de
n°335, realizada na Câmara de Vereadores, no dia 15 de agosto e 2017, às 19h15.
Conselheiros presentes e segmentos na Saúde: Ana Maria Barbosa de Oliveira
(Gestores), Célio Ferreira (Trabalhadores), Claudio Miranda Souza (Usuários), Judas
Tadeu Ladeira (Usuários), Juviane Silva (Gestores), Lúcio Fagundes (Usuários), Paulo
Henrique Pazotti (Gestores), Rosana de Paiva Silva Morais (Gestores), Stael Maria
Costa (Trabalhadores) e Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores). Ausências
justificadas: José Luiz Aparecido (Usuários), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores),
Mário de Carvalho Terra (Gestores), Meryvone Mansur Bíscaro (Usuários). Registramse a presença do Sr. Joracy Gonçalves – chefe do Depto. de Administração e Finanças
da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS). Pauta da Reunião: 1) Programa de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB); 2) Plenária de
Saúde para construção do “Plano Municipal de Saúde” (quadriênio 2018/2021); 3)
Assuntos diversos. Abrindo a reunião foi recitada a oração do “Pai Nosso”. Em
seguida, o presidente Célio Ferreira, justificou a não leitura da ata, devido ao acúmulo
de serviços em decorrência das Conferências de Saúde da Mulher e de Vigilância em
Saúde; do processo para a realização da Plenária Municipal de Saúde; que a ata da
reunião do mês de Julho ainda não fora revisada. Informes: primeiramente que
ocorreu uma confusão em relação à pauta, na qual seriam discutidos PMAQ e Plenária
Municipal de Saúde e o Sr. Reynaldo não preparou a tempo desta reunião a
apresentação do PMAQ, ficando este assunto pautado para a próxima reunião no mês
de setembro. O presidente comunica o desligamento deste Conselho da conselheira e
representante dos “Usuários”, Maria Lucely Souza Ramos, a pedido da mesma. Célio
coloca que apesar de o Conselho Municipal de Varginha ser um órgão ativo e muito
elogiado regionalmente, existe este problema da falta de interesse na participação das
reuniões. O Presidente informa que após a realização da Plenária Municipal de Saúde
será prioridade debater sobre a participação dos seguimentos dos “Usuários”, para
que o Conselho tenha uma representatividade paritária, mediante abertura de edital.
O Presidente Célio Ferreira explica que a Nota Técnica nº 001 de fevereiro de 2017
expedida pelo Conselho Nacional de Saúde e reiterada pelo Conselho Estadual de
Saúde, recomenda que sejam realizadas neste ano 3 conferências municipais: Saúde da
Mulher, Vigilância em Saúde e a de Saúde, obrigatória. Porém ficou decido que será

realizada a Plenária Municipal de Saúde que tem o mesmo peso de uma Conferência,
com ampla divulgação e participação popular. Contudo, não haverá eleição de
delegados para as etapas Estadual e Nacional. A Plenária será realizada no Theatro
Capitólio no dia 22 de agosto, das 7 às 17h. O Coffee Break da manhã será servido no
salão da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo e o da tarde no salão do Clube de
Varginha. O credenciamento (inscrições) será feito no local e também pelo website do
Conselho – www.conselhodesaudedevarginha.org. Célio explica que no período da
manhã haverá palestras sobre o SUS por dois representantes do COSEMS - Conselho
de Secretários Municipais de Saúde: Eduardo Gonçalves (Financiamento do SUS) e
Hemógenes Vaneli (Conjuntura Nacional). No período da tarde serão apresentados os
resultados das Conferências Municipais de Saúde da Mulher e de Vigilância em Saúde,
bem como outras propostas construídas na Plenária de Saúde e que servirão de base
para a construção do Plano Municipal de Saúde para o próximo quadriênio 2018/2021.
O presidente Célio, informou que encaminhou o ofício nº 241/2017, solicitando a
prestação de contas dos recursos utilizados no custeio das Conferências Municipais de
Saúde da Mulher e de Vigilância em Saúde. Arguiu sobre a diligência realizada no
Hospital Bom Pastor; sobre o credenciamento da entidade “Vida Viva” na prestação de
serviços de fisioterapia junto ao Centro de Oncologia daquele hospital, atendendo a
denúncia da Sra. Meryvone Mansur Bíscaro - participaram da reunião: Regina Paula
Ferreira Pinto Siqueira (diretora administrativa), Juviane Silva (encarregada da
recepção da FHOMUV), Cláudia Maria Maciel Rosalina (fisioterapeuta), Maira
Quintanilha (procuradora), Célio Ferreira (presidente CMSV). Nada mais havendo a ser
tratado, o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião, agradecendo a presença de
todos e eu, Stael Maria Costa, lavrei esta Ata, que será assinada por mim e demais
conselheiros, após lida, discutida e aprovada.

