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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 20/02/2018
Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de
Varginha, de n° 342, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 20 de
Fevereiro de 2018, com início às 19h e término às 22h. Conselheiros presentes e seus
segmentos no Conselho de Sáude: Aparecida Furtado de Oliveira (Usuários), Carlos
Henrique Peloso Silva Jr. (Trabalhadores), Carlos Roberto Braz Júnior (Prestadores de
Serviços), Caroline Ribeiro Jambeli (Usuários), Cláudio Miranda Souza (Usuários),
Cristina Rezende Valle Souza (Usuários), Fabiana Faria Botelho (Gestores), Genner
Azarias Mendes (Trabalhadores), José Aluisio Coelho (Prestadores de Serviços), Judas
Tadeu Ladeira (Usuários), Juviane Silva (Gestores), Mário de Carvalho Terra (Gestores),
Meryvone Mansur Bíscaro (Usuários), Paulo Henrique Pazotti (Gestores), Rosana de
Paiva Silva Morais (Gestores), Stael Maria Costa (Trabalhadores de Saúde) e Vinício
Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores). Ausências justificadas: Célio Ferreira
(Trabalhadores), Mário de Carvalho Terra (Gestores), Meryvone Mansur Bíscaro
(Usuários), Rosane Alves Pereira (Trabalhadores), Stael Maria Costa (Trabalhadores) e
Talita Aguiar Elisei (Usuários). Ordem do dia: Renovação da composição de Usuários
no CMSV – Presidente Cláudio Miranda inicia a reunião, e informa às entidades que
renovaram seus quadros no conselho: a Abraço trouxe como novos conselheiros
Cristina Rezende Valle Souza e Talita Aguiar Elizei; a Vida Viva incluiu Arlet Iramar
Pereira Diniz; a COPASA introduziu Carlos Roberto Braz Junior, a Unifenas incluiu
Christiane Navarra Frogeri Pimenta e Roberta Ribeiro de Carvalho, a FUVAE indicou
Sílvia Pala e Kátia Nogueira Campos; a Pastoral da Criança renovou com Judas Tadeu
Ladeira e Marilza de Oliveira; e, a Superintendência Regional de Saúde com Luiz Paulo
Riceputi Alcântara. Após, informa que houve a indicação apresentando as entidades
que, após votação unânime, passaram a fazer parte do CMSV: Pastoral da Sobriedade
com os seguintes conselheiros: Aparecida I. Furtado de Oliveira e Marco Antônio
Barros; Pastoral da Saúde com Talma Alves Ferreira e Aparecida Donizetti de Souza
Freire; Associação Mente Saudável, com Gesio Rafael da Fonseca e Maria do Carmo
Coelho; e, SINFARMIG com Paulo Henrique Pazotti e Monique Keiko Arantes Higaskino.
Apresentou a inscrição do cidadão Christiani Marcelo M. Pyramides, que pediu para ter
assento neste Conselho. A assembleia decidiu pela impugnação da inscrição do
cidadão, que não se apresentou para fazer a defesa de sua inscrição. 02) Informativos
– 02.01) A leitura da Ata da Reunião de 16 de janeiro de 2018 foi adiada para o mês
seguinte, março, pois ficou pendente de revisão. Será enviada por e-mail para todos os
conselheiros, para possíveis sugestões e correções. 02.02) Lei Municipal nº. 6370/2017
reformula a estrutura da administração, ficando os conselhos no mesmo patamar das
secretarias, reportando-se diretamente ao Gabinete do Prefeito, um reconhecimento
da importância do controle social pela gestão. 02.03) O CMSV foi questionado sobre o

repasse do Adicional dos Agentes Comunitários de Saúde. Foi encaminhado um ofício
pelo presidente do Conselho à Secretaria, solicitando esclarecimentos. 02.04) Houve
convite de reunião sobre o “Bolsa Família”, dia 23 de fevereiro de 2018, às 8h na
SEMUS, ficando determinado como representante do CMSV o conselheiro Sr. Judas
Tadeu Ladeira. 02.05) Comissão Executiva tem se reunido semanalmente na sede do
CMSV para organizar a demanda de serviços. O conselheiro Carlos Peloso está
elaborando um formulário impresso e on-line para acrescentar no site do CMSV, a fim
de acolher demandas, conforme a Lei de Acesso à Informação, que também terá a
colheita de informações estatísticas. Este formulário, bem como sua regulamentação
ainda será apresentado aos conselheiros para deliberação ainda no primeiro semestre
de 2018. 02.06) O Conselho Estadual já enviou as passagens áreas e a programação
para os participantes da Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. O conselheiro
Carlos está se organizando com demais representantes que irão a partir do Município
de Varginha. 02.07) Presidente Cláudio Miranda informa que o servidor cedido pela
SEMUS ao CMSV – Edson dos Santos Júnior, manifestou desejo de sair do Conselho. A
Comissão Executiva trouxe a questão para a Assembleia para deliberação. Ficou
definido que o CMSV irá aguardar o servidor Edson fazer seu pedido de saída
formalmente, enquanto a comissão conversará com o mesmo, a fim de compreender o
que se passou, e definir se é caso de pedir sua remoção ou se foi um
descontentamento momentâneo, que pode ser resolvido. 03) Ofício do Hospital
Regional do Sul de Minas, sobre a participação do Conselho – encaminhado um ofício
ao HRSM - Hospital Regional do Município de Varginha no CMSV, solicitando a
participação de um representante do CMSV no conselho daquele hospital, conforme
discutido na reunião anterior. O Diretor do HRSM, Rogério Bueno, solicita que essa
pauta seja adiada para próxima reunião, para que o mesmo, que é conselheiro neste
colegiado, pudesse participar. 04) Programação Anual de Saúde – 2018 – apresentado
pelo conselheiro Vinício, ficou decidido que a programação será enviada por email,
para que os conselheiros possam analisá-la, sendo que a matéria será discutida e
votada, na próxima reunião ordinária, que acontecerá no dia 20 de março de 2018.
Novamente se pontuou a importância do horário regimental que será seguido, tendo a
reunião quórum mínimo de sete conselheiros para iniciar. Nada mais havendo a ser
tratado, a reunião foi encerrada pelo presidente às 21h45, sendo esta ata lavrada por
mim, Juviane Silva e que será lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

