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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 16/02/2016 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 318, 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 16 de fevereiro de 2016, às 19h. 

Conselheiros presentes: Andrea Cristina Silva Maróstica, Aparecida Furtado de Oliveira, Célio 

Ferreira, Daniela Bernardes Martins, Ivan da Cruz, Gustavo Miranda Magalhães, João Batista 

Vieira, Judas Tadeu Ladeira, João Maria Reis Junior, Juviane Silva, Lúcio Fagundes, Maria Lucely 

Souza Ramos, Meryvone Mansur Bíscaro, Rosane Alves Pereira, Vinício Felipe Brasil Rocha e Stael 

Maria Costa. Registramos também a presença do Sr. Joracy Gonçalves – chefe do Departamento 

de Administração e Finanças, representando o secretário municipal de Saúde. Ausências 

justificadas: José Antônio Valério e Maria Helena Moreira Souza. Às 19h20, o presidente Célio 

Ferreira convidou a todos a recitar a oração do “Pai-Nosso”. Iniciados os trabalhos, após a leitura 

da ata da Reunião Ordinária de 19 de janeiro de 2016, a mesma foi discutida e aprovada com a 

seguinte retificação: onde se lê “... o plenário referendou, por unanimidade, a aderência do 

município ao TAS”, leia-se: aprovou por unanimidade o Programa de Trabalho - Devolução ao 

Fundo Municipal de Saúde de Varginha/MG, conforme Relatório de Auditoria nº 004/2010 

SES/MG. O presidente Célio agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da 

participação dos novos conselheiros, para que também possam contribuir para a melhoria de 

qualidade da Saúde da população. Devido à ausência de alguns conselheiros na reunião de janeiro 

e a presença de outros à reunião, o presidente solicitou que os mesmos se apresentassem 

informando o segmento que representam. Logo a seguir, o presidente Célio passou a relatar 

alguns informes: 01) Cobrança de resposta ao ofício 070/2015, expedido em 21/10/2015 – Setor 

de Controle, Regulação e Avaliação (neste momento o Sr. Joracy Gonçalves entregou em mãos ao 

presidente a resposta solicitada); 02) Cobrança de resposta ao e-mail enviado à contadora, Sra. 

Katiúcia de Pádua, sobre o Relatório de Prestação de Contas do 2º e 3º Quadrimestres/2015, com 

informações detalhadas sobre o Resumo Mensal, Despesa e Destino dos Gastos (Sr. Joracy 

responde que a contadora solicitou mais um prazo, pois, devido ao fechamento  contábil da 

prefeitura no mês de janeiro/2016 e o grande volume de trabalho, não houve tempo hábil para 

elaboração dos relatórios e pede a compreensão de todos); 03) Apresentou a proposta de 

reestruturação da Comissão de Contas, que passa a ter a seguinte composição: Gustavo Miranda 

Magalhães (Usuários), João Maria Reis (Trabalhadores de Saúde), Télis de Souza Paulino 

(Usuários), Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores de Saúde), Lúcio Fagundes (Usuários) e 

Andréa Cristina Silva Maróstica), sendo aprovado por todos. Célio solicitou que todos os membros 

da comissão enviem via email, melhor data/horário para as reuniões. 04) Solicita ao Gestor a 

realização de curso de capacitação para conselheiros do seguinte conteúdo: Sistema de 



Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS); 05) Solicita auxilio dos conselheiros 

para a publicação do Relatório Final da 7ª Conferência Municipal de Saúde (realizada nos dias 09 e 

10/07/2015), ainda neste primeiro semestre/2016; 06) Solicita apoio dos Gestores da Secretaria 

Municipal de Saúde e dos hospitais Regional e Bom Pastor, no sentido de programar e divulgar a 

realização de uma Assembleia, para eleição democrática de conselheiros no segmento de 

Trabalhadores de Saúde, a fim de completar a composição do CMSV; 07) Pergunta aos 

conselheiros se os mesmos tem acessado o website: www.conselhodesaudedevarginha.org; 08) 

Informa aos presentes que foi reenviado o Calendário de Reuniões do CMSV/2016 a todos os 

conselheiros e suplentes e que está disponível também no website do CMSV; 09) O presidente 

Célio informa que convocou uma  reunião para discussão sobre as Cirurgias Eletivas(184 cirurgias) 

da Região de Saúde (Varginha, Cordislândia, Elói Mendes, Monsenhor Paulo e São Gonçalo do 

Sapucaí), com a participação do Conselho Municipal de Saúde de Varginha (presidente Célio 

Ferreira), Secretaria Municipal de Saúde (José Antônio Valério – secretário), Superintendência 

Regional de Saúde (Luis Paulo Riceputi Alcântara – coordenador do Núcleo de Redes de Atenção à 

Saúde – NRAS e Núcleo de Regulação – NUREG), Hospital Regional do Sul de Minas (Mário de 

Carvalho Terra – administrador geral) e Hospital Bom Pastor (Maria Cristina Cavalcanti Lemos – 

diretora administrativa). Havia o risco da não realização das cirurgias por parte dos prestadores 

(HRSM e Bom Pastor) e o prazo para execução das mesmas vencerá no mês de março/2016; mas 

após a reunião ficou acordado que as cirurgias serão realizadas;  10) Participou da cerimônia de 

inauguração dos 10 novos leitos de CTI do Hospital Regional do Sul de Minas, em homenagem ao 

falecido Dr. Fernando Eugênio Pires do Prado, no dia 15 de fevereiro de 2016, às 17h, 

representando o Conselho Municipal de Saúde. Solicitou a priori, o agendamento de uma visita 

pelos conselheiros (principalmente do segmento dos Usuários) às Unidades de Saúde em 

construção, a fim de verificar o andamento das obras. A maioria dos conselheiros se manifestou 

favorável à visita. Célio também sugeriu que no decorrer do ano de 2016/2017 todas as Unidades 

de Saúde (UBS) sejam visitadas. O Sr. Joracy Gonçalves informa que está em processo de licitação 

a reforma da UBS dos bairros Santana, Damasco e a Unidade de Saúde da Vila Mendes encontra-se 

em fase final de acabamento; ressalta que é fundamental a visita dos conselheiros para que todos 

conheçam a realidade e ajudem na divulgação, uma vez que a Prefeitura de Varginha investirá 

menos em publicidade neste ano, devido as dificuldades financeiras que enfrenta o município. O 

conselheiro Judas Tadeu Ladeira (segmento dos Usuários) questiona a mídia da prefeitura, uma 

vez que possui uma rádio, um jornal e um canal de TV e que a população não possui informações 

claras. Por questão de ordem, o presidente Célio Ferreira deixa claro que a “publicidade” não é 

assunto da pauta desta reunião e, portanto, não deverá ser discutida neste momento. A Sra. 

Maryvone solicita que seja distribuído nas reuniões do CMSV o jornal “Varginha Hoje” – órgão 

oficial do município, para que todos tenham acesso às informações e se inteirar das obras que 

estão sendo realizadas; Judas ainda insiste na melhoria da informação para a população por parte 

da administração municipal. Logo a seguir, o Presidente Célio passou ao Dr. Vinício Rocha 

(conselheiro do segmento Trabalhadores de Saúde e coordenador do CEO), para a apresentação 

do ponto de pauta: Prestação de Contas da Execução dos Recursos Estaduais para o 

Fortalecimento da Adesão do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) à Rede de Cuidados 

à Pessoa com Deficiência do Ano de 2015. Na sua explanação, Vinício inicia sua fala discorrendo 

sobre a Rede de Cuidados Odontológicos em Saúde Regional; ressalta que, dentro da Política 



Nacional de Saúde Bucal, todas as metas físicas em 2015 foram atingidas e o CEO recebeu um 

bônus do Governo Estadual na ordem de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) e que o CEO 

trabalha com foco na incorporação racional de tecnologia e que a Assistência Odontológica deve 

evoluir para a Universalização. O principal ordenador do serviço é a Atenção Básica; que houve 

uma melhoria do serviço, aumentando o número de diagnósticos de câncer bucal; a parceria com 

a UNIFAL na realização gratuita das biópsias, bem como a aquisição de um equipamento a laser. 

Pela Resolução 3.427/2012 o CEO foi habilitado ao Programa de rede “Viver Sem Limites” 

(atendimento aos portadores de necessidades especiais); informa o recebimento do recurso 

estadual na ordem de R$ 1.925,00, (mil, novecentos e vinte e cinco reais) por mês, em 11 parcelas 

no ano de 2015, totalizando R$ 21.175,00 (vinte e um mil, cento e setenta e cinco reais) por ano, 

com rendimentos de R$ 323,24 (trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), 

totalizando R$ 21.498,24 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro 

centavos). O recurso foi utilizado para aquisição de materiais de consumo, material de limpeza, 

papelaria e material odontológico. Informa ainda que sobrou recurso para ser utilizado no ano 

corrente. Logo a seguir o presidente Célio passou a palavra para o Dr. Evaldo Massote - 

coordenador da Saúde Bucal. Ele iniciou sua fala ressaltando os desafios da Saúde Bucal no 

município; do aumento de recursos financeiros de R$ 17 mil reais para R$ 100 mil reais; Dr. Evaldo 

apresentou a situação crítica dos consultórios odontológicos, localizados nas escolas estaduais e 

municipais, onde o espaço e as condições higiênicas sanitárias são extremamente precários e que 

não há interesse (por parte da Educação – Superintendência Regional de Ensino e diretores das 

escolas), em reformar e adequar os espaços físicos para tais consultórios, por falta de recursos 

financeiros e que alguns prédios são tombados pelo patrimônio e não podem ser 

descaracterizados. Dr. Vinício complementa que, desde 1995, o governo do Estado de Minas 

Gerais já havia iniciado uma política de retirada dos consultórios odontológicos do ambiente 

escolar e após algum tempo esta ação obteve uma avaliação epidemiológica positiva. A proposta 

da coordenação de Saúde Bucal é de que sejam transferidos os consultórios odontológicos e os 

profissionais cirurgiões dentistas para as Unidades Básicas de Saúde mais próximas, com todas 

as adequações possíveis, inclusive com a instalação de ar condicionado e a garantia de 

atendimento de 8 horas/dia, visto que, além de atender os estudantes possibilitará o atendimento 

aos seus familiares e a população dos bairros - dentro das normas de biossegurança e higiene. O 

Sr. Joracy Gonçalves ressalta a importância de que toda a comunidade deverá ser informada 

adequadamente das mudanças, reforçando que haverá ganho para a população. O conselheiro 

Lúcio Fagundes (segmento dos Usuários), também ressalta a importância desta informação, pois, 

nós como Conselho, seremos questionados quando desta aprovação. O presidente Célio destaca a 

importância e a necessidade do diálogo da Secretaria Municipal de Saúde com a comunidade, 

como aconteceu quando da mudança do atendimento da Unidade de Saúde do CAIC I (água 

contaminada) e da Unidade de Saúde do Bom Pastor (infestação de pombos). A conselheira Stael 

Maria Costa (segmento dos Trabalhadores de Saúde) parabenizou o Dr. Evaldo, o Dr. Vinício e toda 

equipe da Saúde Bucal pelo serviço que vem sendo realizado com os portadores de necessidades 

especiais, pois requerem cuidados adequados e que muitos municípios não possuem este tipo de 

serviço. Juntamente com a Sra. Rosana de Paiva Silva Morais (coordenadora da UPA), reforçam 

que as imagens mostradas pelo Dr. Evaldo falam por si, reforçando a falta de condição higiênica 

sanitária dos consultórios odontológicos. Sanadas todas as dúvidas e encerradas as discussões o 



presidente colocou em regime de votação à PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO DOS 

REPASSES ESTADUAIS DO ANO DE 2015, REFERENTES AO FINANCIAMENTO DO CENTRO DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE VARGINHA E FORTALECIMENTO DA ADESÃO DO CENTRO 

DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS À REDE DE CUIDADOS COM AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA, sendo aprovada por unanimidade. Foi aprovada também a transferência dos 

consultórios odontológicos das escolas públicas para as Unidades Básicas de Saúde. Foi sugerido 

como pauta para a próxima Reunião Plenária Ordinária do mês de março, em 15/03/2016: SAMU 

ou a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao 2º e 3º Quadrimestre/2015. 

A conselheira Maryvone Mansur Bíscaro solicita um espaço de 15 minutos para explanação sobre 

a mamografia nesta próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira 

encerrou a reunião às 21h45, agradecendo a presença de todos e eu, Stael Maria Costa - 1ª 

secretária, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais conselheiros, após lida, 

discutida e aprovada. 

 


