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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 20/03/2018 
 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 

Varginha (MG), de n° 343, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 20 de 

março de 2018, com início às 19h15 e término às 22h40. Conselheiros presentes e 

seus segmentos no Conselho de Sáude: Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), 

Carlos Henrique Peloso Silva Jr. (Trabalhadores), Carlos Roberto Braz Junior 

(Prestadores de Serviços), Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza 

(Usuários), Genner Azarias Mendes (Trabalhadores), Juviane Silva (Gestores), Luciana 

Fernandes Ramos (Usuários), Maria do Carmo Coelho (Usuários), Paulo Henrique 

Pazotti (Usuários), Rogério Bernardes Bueno (Prestadores de Serviços), Rosana de 

Paiva Silva Morais (Gestores), Rosane Alves Pereira (Trabalhadores), Silvia de Cássia 

Pala Reis (Usuários), Talita Aguiar Elisei (Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários) e 

Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores). Ausências justificadas: Leila da Silva 

Azevedo (trabalhadores) e Stael Maria Costa (Trabalhadores). Registramos também as 

seguintes presenças: Clóvis Guimarães, Fernando Henrique dos Santos, Roseane Sousa 

e Silva, Rosicléia Dias da Silva e Russilvana Gallo. Ordem do dia:  01) Apresentação do 

Plano de Ação Para o Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde: O plano foi 

apresentado por Roseane, da Vigilância Epidemiológica, encaminhado por e-mail ao 

Conselho. Este plano, entre outras funções, tinha como intenção ser encaminhado ao 

estado, para captação de recursos, razão de seu encaminhamento tão próximo à 

reunião; após debates sobre investimentos e as necessidades do setor, com as 

principais intervenções dos conselheiros Paulo e Vinício, o plano foi levado a votação e 

aprovado, por unanimidade e que essa aprovação será publicada por resolução do 

CMSV; 02) Votação da Programação Anual de Saúde de 2018. A programação fora 

apresentada na reunião de fevereiro. Vinício, responsável pela apresentação, ficou 

disponível para os questionamentos.  Houve diversos debates, destacando-se: Saúde 

Mental, sobre a composição de consultório na rua - levantada por Cláudio; dificuldades 

de atendimento odontológico de crianças com deficiência da FHUVAE, pois o dentista 

que atendia o serviço foi deslocado para a Unidade de Saúde, levantado por Silvia, no 

qual Vinício informa que as mudanças de organização da assistência odontológica só 

mudaram o local do acolhimento, mas sem prejudicar o atendimento, ficando Silvia de 

verificar a melhor forma de assistir e acompanhar as pessoas por ela atendidas na 

FHUVAE, a fim de verificar a situação atual e a necessidade de reposição de pessoal 

prevista para este ano. Após os debates, a Programação Anual de Saúde foi aprovada 

por consenso; 3) Hospital Regional do Sul de Minas (HRSM): O tema foi pautado, para 

que o Conselho voltasse a ter assento no Conselho Curador daquele nosocómio. 

Rogério Bueno, atual administrador, informou que, após consultas, o Conselho poderá 

indicar um conselheiro titular e suplente, que serão indicados para o Estado fazer a 
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oficialização dos mesmos, ficando a eleição destes conselheiros para o mês de abril. 

Nesta oportunidade, houve diversas intervenções sobre a relação do hospital com o 

município, feitas por Carlos, Rosana e Vinício: sobre exames, prestados via SUS, via 

instituições privadas; sobre as referências do Hospital e sobre a situação do hospital. 

Registre-se que antes e após a Programação Anual ser pautada, foi dada a palavra aos 

usuários Clóvis Guimarães, Russilvana Gallo e Fernando Henrique dos Santos. Os dois 

primeiros, notadamente Clóvis, pontuaram a dificuldade com encaminhamentos, 

encaixes, e a sobrecarga do CAIC II; sobre isso, Vinício se manifestou que logo haverá 

mais uma Unidade de Saúde que tende a desafogar a unidade citada, que atenderá 

Cruzeiro do Sul, Carvalhos e Novo Tempo - que são referenciados no CAIC II. Na mesma 

oportunidade, Carlos pontuou a dificuldade de acesso aos usuários, muito disso 

decorrente de falhas na Regulação. Clóvis ainda mencionou a cobrança por exames, 

junto ao Hospital Regional; Rogério estranhou e informou que o fato deve ocorrer 

junto a prestadores privados, e falta de guias por parte do Município. Nada mais 

havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo presidente Cláudio, às 22h40, 

sendo esta ata lavrada, a posteriori, por mim, ad hoc, Cláudio Miranda, presidente, e 

que será lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 


