
REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 16/09/2014 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 300, 

realizada na Câmara de Vereadores de Varginha, no dia 16 de setembro de 2014, em 

segunda e última chamada às 19h30. Conselheiros presentes: Célio Ferreira, José 

Aluísio Coelho, Claudio Miranda Souza, Vinício Felipe Brasil Rocha, João Maria Reis, 

Eveline Massa, Rosane Alves Pereira, Ana Elisa Romanelli Teles, Lúcio Fagundes, Maria 

Helena Moreira de Souza, Waldirene de Araújo e Silva, Juviane Silva, João Batista 

Vieira, José Ramos Marcelino,  Judas Tadeu Ladeira. Ausências justificadas: Leandra 

Galvani, José Antonio Valério, José Luiz Aparecido, Paulo Cesar Barbosa. Registra-se as 

presenças de Joracy Gonçalves, chefe do Departamento de Administração e Finanças 

da Secretaria Municipal de Saúde e do Sr. Evaldo Massote Ribeiro – coordenador do 

setor de saúde bucal do município.  

Às 19h40, o presidente Célio Ferreira realizou a oração de praxe. Em seguida pediu um 

minuto de silêncio em memória do Dr. Gilson Carvalho, médico pediatra do SUS. 

Iniciados os trabalhos, foi feita a leitura da Ata anterior, sendo a mesma colocada em 

discussão e votação; sendo aprovada. Em seguida o presidente acolheu a nova 

conselheira representante da Fundação Hospitalar do Município, senhorita Juviane 

Silva. Pautas desta reunião: 1- Expansão dos Serviços de Saúde Bucal na Atenção 

Primária  2- Prestação de contas do 3º quadrimestre de 2013. O Presidente informou 

que recebeu cópia da documentação de adesão do Hospital Regional no PROSUS – 

Programa   Informou que recebeu cópia de ofício da diretoria do Hospital Regional do 

Sul de Minas enviado ao Sr. João Paulo Ribeiro; presidente do SAMU- Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência ofício esse também enviado  à Secretaria de Saúde, 

arguindo sobre uma reunião com a chefia médica para tratar sobre regulação e discutir 

a capacidade física do Hospital  para atender urgências, quando do início das 

atividades que deverá ser em 01 de outubro 2014. Célio frisou que o Conselho como 

órgão cogestor da saúde tem muito a contribuir, que a regulação é de suma 

importância, notadamente os protocolos; e se colocou à disposição da direção do 

hospital para participar de uma possível reunião com a coordenação do SAMU. Logo a 

seguir o presidente Célio Ferreira apresentou moção de repúdio pelo retardamento do 

convite ao conselho de saúde para participar da reunião da coordenação regional da 

saúde mental, realizada em 10/09/2014. A reunião ocorreu no período da manhã e o 

convite chegou somente à tarde após o término da mesma. Arguiu sobre ausências de 

usuários nas reuniões do Conselho e que conforme o regimento interno este segmento 

representa 50%  na composição do conselho de saúde e que o papel dos usuário é de 

suma importante para fiscalizar ações na saúde. Afirmou, ainda que um conselho de 

saúde não é legítimo sem a participação efetiva deste segmento. Em seguida, o 

presidente Célio convidou o coordenador da saúde bucal do município Sr. Evaldo 

Massote para que ocupasse a tribuna e fizesse uso da palavra. Em sua  explanação,  

enfatizou o apoio do CMSV para desenvolver os trabalhos na saúde bucal, falou das 



ações que estão sendo realizadas no setor,  inclusive quanto à assistência aos 

pacientes especiais; sobre  o Prêmio Brasil Sorridente, onde o Centro de Especialidades 

Odontológicas – CEO,  alcançou o 3º lugar em âmbito nacional, cuja presença se deu 

na cidade de Florianópolis-SC para receber a premiação; e  1° lugar em âmbito 

estadual. Falou sobre os investimentos de saúde em Varginha, na ordem de 30% da 

receita do município; pactuados para atendimentos aos pacientes da microrregião e o 

recebimento de recursos para o CEO; os investimentos da prefeitura de Varginha  na 

odontologia, sobretudo na prevenção básica e na prevenção do câncer bucal. Pediu 

apoio ao CMSV na divulgação desta campanha; discorreu, também sobre a proposta 

de expansão da saúde bucal dentro da atenção básica, o aumento de cirurgiões 

dentistas para que até o ano de 2016 se chegue a 1.186 horas anuais de atendimento. 

Joracy  Gonçalves discorreu sobre as dificuldades financeira da administração  pública 

e a lei de responsabilidade fiscal, declarando que se a câmara de vereadores não 

aprovar a PGV – Planta Genérica de Valores; o município não terá como efetivar a 

proposta de expansão da saúde bucal; e solicitou parceria do conselho no sentido de 

cobrar dos vereadores a aprovação da matéria. O Sr. Evaldo Massote, declarou que 

está buscando apoio de dois vereadores, no sentido de captar recursos financeiros 

originados de emenda parlamentar; junto a deputados aliados, para financiamento da 

expansão da saúde bucal.  O presidente Célio, comentou sobre a contradição, que 

existe entre o município receber uma premiação pelo atendimento odontológico na 

alta complexidade, mas o atendimento básico é deficiente e muita vezes  deixa a 

desejar. A Proposta de Expansão da Saúde Bucal, para os anos de 2014, 2015 e 2016 

foi colocada em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. O conselheiro 

e vice-presidente; Claudio Miranda discorreu sobre os aspectos da lei complementar 

federal, nº 141/2012, destacando aspectos essenciais sobre as  responsabilidades dos 

conselhos de saúde no acompanhamento dos instrumentos de planejamento e gestão 

do SUS. O presidente Célio falou sobre prestação de contas a ser deliberada,  

solicitação de documentos, diligências etc., para chegar a um parecer. O conselheiro 

Vinício fez a leitura do relatório de avaliação de contas do último quadrimestre de 

2013; sugerindo aprovação com ressalvas. O presidente Célio informou que a 

documentação solicitada pela comissão de análise; processo nº 13.710, sobre a 

aplicação de recursos financeiros do Setor de Controle, Regulação, Avaliação e 

Auditoria (incluindo o Tratamento Fora de Domicílio – TFD) utilizados como premiação 

a alguns servidores do setor,  foi entregue somente na segunda-feira dia 15 de 

setembro, vésperas da reunião ordinária do CMSV e a comissão de análise havia 

emitido o parecer na sexta-feira dia 12. Após discussão o Relatório da Prestação de 

Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente o quadrimestre: setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2013, foi colocado em votação, sendo aprovado com 

ressalvas por 12 votos favoráveis e 02 contrários. O conselheiro Judas Tadeu Ladeira 

solicitou à comissão que realizasse análise na documentação entregue com atraso e 

apresentasse relatório na próxima reunião ordinária do conselho no mês de outubro. 



O presidente Célio falou sobre a necessidade de reestruturar a comissão permanente 

de contas, substituindo duas conselheiras, tendo em vista o desligamento da 

conselheira Elza Maria Rainato Massote, representante dos trabalhadores da saúde, 

por motivo de aposentadoria e a saída da representante do governo, Sra. Rosiane 

Aparecida de Souza Lopes. O presidente convidou o Sr. Lúcio Fagundes do segmento 

dos usuários e a Sra. Valdirene de Araújo e Silva do segmento dos prestadores. Ambos 

aceitaram a indicação.  Em seguida o presidente Célio fez a leitura de um convite feito 

pelo UNIS – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL MINAS / FUNDAÇÃO DE ENSINO E 

PESQUISA DO SUL DE MINAS; para que o conselho de saúde indique um representante 

para compor a comissão de ética em pesquisa com seres humanos; e a conselheira 

Eveline Massa manifestou interesse em fazer parte da referida comissão. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 21h45, 

agradecendo a presença de todos e eu, José Aluísio Coelho, a pedido do presidente, 

lavrei esta Ata, que será assinada por mim e demais conselheiros, após lida, discutida  

e aprovada.  

 

 


