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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 17/07/2018 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha – MG (CMSV), 

de nº. 349, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 17 de julho de 2018, em 

segunda e última chamada às 19h. Conselheiros presentes: Carlos Henrique Peloso Silva Jr. 

(Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Genner Azarias Mendes (Trabalhadores), 

João Maria Reis Júnior (Trabalhadores), José Aluísio Coelho (Prestadores de Serviços), Judas 

Tadeu Ladeira (Usuários), Juviane Silva (Gestores), Marco Antônio Barros (Usuários), Maria do 

Carmo Coelho (Usuários), Paulo Henrique Pazotti (Usuários). Rogério Bernardes Bueno 

(Prestadores de Serviços), Rosana de Paiva Silva Morais (Gestores), Talma Alves Ferreira 

(Usuários), Thaís Corcetti (Usuários), Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores). Faltas 

justificadas: Célio Ferreira (Trabalhadores), Gesio Rafael da Fonseca (Usuários), Luciana 

Fernandes Ramos (Usuários) e Meryvone Mansur Bíscar (Usuários). Registra-se a presença da 

Sra. Rosicléia Dias da Silva, agente comunitária de Saúde (ACS). Ordem do Dia: 01) Leitura 

da Ata da Reunião Plenária Ordinária de junho ocorrida em 19/06/2018 - leitura 

realizada pela secretária Juviane Silva, sendo aprovada por todos. 02) Recomposição da 

Comissão Executiva: O presidente Cláudio explicou que, devido o desligamento das 

conselheiras Talita Aguiar Elisei e Cristina Valle Resende, da Associação Brasileira Comunitária 

Para Prevenção do Abuso de Drogas (ABRAÇO), instituição que até então representavam no 

conselho. E considerando a necessidade de não permitir que a Comissão Executiva ficasse 

inoperante, com base no regimento, que permite, conforme os artigos 35, §2º e 48, a 

substituição das mesmas. Assim, o presidente solicitou ao plenário que a conselheira Thaís 

Corcetti, recém-indicada como suplente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB - Subseção 

Varginha), e o conselheiro Paulo Henrique Pazotti, fossem promovidos, respectivamente à 2ª 

secretária e 1º tesoureiro. O plenário, após breves discussões que apontaram a importância da 

renovação do Conselho homologaram a substituição solicitada. Neste mesmo ensejo, o 

presidente informou que houve a apresentação de inscrições para a representação de 

Usuários, conforme edital extemporâneo publicado em junho, sendo uma inscrição do Centro 

de Treinamento e Valorização do Servidor (CTB) e a outra do Sindicato dos Trabalhadores em 

Empresas de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais (SINTTELMG), considerando que 

ainda havia um assento vago, o colegiado pleno deliberou: diante da ausência da CTB na 

reunião, o que era obrigatório conforme descrito no edital, tal inscrição foi impugnada e 

desconsiderada, o SINTTELMG assumiu a última cadeira vaga do seguimento dos Usuários com 

a seguinte representação: titular, José Luís Aparecido, e, suplente, Benedito Memento. Nesta 

oportunidade ainda, se informou que a ABRAÇO apresentou, por ofício, suas novas 



conselheiras, Dagmar Alves Ferreira, como titular, e, Ana Márcia Mendes, como suplente.  03) 

Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde (02 últimos quadrimestres de 

2017) – Apresentada pelo conselheiro Vinício Rocha, e colocado à disposição para esclarecer 

dúvidas, da qual se destaca que a demanda da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) é maior 

por parte de bairros não cobertos pela Estratégia de Saúde da Família, que representa 53% da 

cidade, que tem cobertura total de Atenção Primária de 73%, há descobertura em bairros que 

acabam sendo direcionados para outras unidades, sendo que a meta, é ter, ao menos, 

cobertura de 80% na cidade. Após se esclareceu que as prestações de contas quadrimestrais 

são para ciência do Conselho, não propriamente para aprovação, mas tal ciência é uma 

imposição da Lei Complemente 141. Também se comentou que, desta vez, se encaminhou as 

prestações de contas no modelo do SisReg, que poderiam, inclusive, ser encaminhadas 

mensalmente, diferente do modelo anterior, feito com base no sistema CONAM, que é 

municipal. O colegiado pleno deliberou: a ciência das prestações de contas levadas a 

discussão; a mudança no sistema de prestação de contas, preferindo o modelo do SisReg e 

para que estas fossem encaminhadas mensalmente ao Conselho; que haverá sempre uma 

reunião plenária a cada quadrimestre para a discussão das dúvidas que surgirem e uma 

apresentação geral das contas. Por maioria, se dispôs que, em que pese a importância de uma 

instituição de comissão de contas, o Conselho tem tido dificuldades de manter uma operante, 

inclusive pelas constantes mudanças no quadro de conselheiros e da indisponibilidade dos 

mesmos para questionamentos e realização de um relatório a ser encaminhado ao plenário. 

Sendo assim, o próprio colegiado será responsável pela apreciação e questionamento, sendo 

que, cada conselheiro, após o recebimento das prestações de contas, poderá questionar por e-

mail, os esclarecimentos que considerar pertinentes, destacando que o desconhecimento sobre 

a razão de determinadas compras e despesas, é o que possibilita ao usuário, ainda que leigo, 

questionar, exatamente, por ter um olhar externo à gestão. 4) Discussão sobre vagas do 

segmento dos Trabalhadores de Saúde - foi se discutido a forma que seria realizada a 

substituição dos conselheiros do seguimento de saúde, diante da omissão do regimento sobre 

isso, o presidente fez mea culpa, pois ter sido o redator do regimento e ter sido omisso na 

substituição dos Trabalhadores. Cláudio sugeriu uma alteração no regimento, conforme minuta 

encaminhada por e-mail, contudo, foi impossibilitado devido à falta de quórum qualificado, por 

conta da ausência de mais um titular ou de um suplente com direito a voto. Assim, foi 

deliberado: que seria expedido uma resolução com as regras a serem adotadas para tal ato; se 

definiu que se realizará um chamamento público, nos meios de mídia, com, no mínimo, um 

mês de divulgação, para ocupar as vagas abertas no seguimento dos Trabalhadores de Saúde. 

Os trabalhadores que responderem ao chamamento, por meio de cadastro a ser fornecido pelo 

Conselho, por meio digital ou físico, deverão comparecer à reunião ordinária subsequente do 

Conselho Municipal de Saúde, onde serão eleitos, tantos quantos necessários, pelo voto dos 

conselheiros presentes, que terão direito de emitir o mesmo número de votos por vaga em 

aberto, sendo os mais votos eleitos, para preencher as vagas titulares e em sequência as 

suplências. Neste momento, devido a ausência de respostas por parte dos trabalhadores às 

notificações expedidas no mês anterior pelo Conselho, foram declaradas vagas: 1 cadeira 

titular e uma suplência. 5) Assuntos Gerais: o conselheiro Vinício sugere para a próxima 



pauta a “Apresentação da Carteira de Serviços da Atenção Primária”; a conselheira Maria do 

Carmo agradece o empenho do Conselho pela participação na adequação de funcionários do 

CAPS (Centro de Atenção Psicosocial), que, finalmente, contam com recepcionistas 

terceirizadas; o conselheiro José Luiz Aparecido sugere elaborar visita às Unidades de Saúde, 

para verificar os problemas dos usuários e auxiliá-los. O presidente Cláudio informou que a 

Comissão Executiva deve elaborar um roteiro de visitas, mas que, devido ao trabalho da 

comissão, ficará para 2019, pois há diversos requerimentos, principalmente de usuários, em 

tramitação no conselho, o que tem demandado muita atenção da Comissão Executiva. Nada 

mais havendo a ser tratado, Cláudio Miranda encerrou a reunião às 21h50, agradecendo a 

presença de todos e eu, Juviane Silva, a pedido do mesmo, lavrei esta ata, que será assinada 

por mim e demais conselheiros, após lida e aprovada. 


