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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 22/11/2016
Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 327
realizada excepcionalmente na sede deste Conselho, no dia 22 de novembro de 2016, por motivo
de velório na sala de sessões da Câmara de Vereadores. Conselheiros presentes: Ana Maria
Barbosa de Oliveira, Célio Ferreira, Cláudio Miranda Souza, Fabiana Faria Botelho, Genner Azarias
Mendes, João Maria Reis Júnior, José Aluísio Coelho, Judas Tadeu Ladeira, Leila da Silva Azevedo,
Paulo César Barbosa, Rosana de Paiva Silva Morais, Rosane Alves Pereira, Stael Maria Costa e
Vinício Felipe Brasil Rocha. Ausências justificadas: Érika Millani, Gustavo Miranda Magalhães, José
Antônio Valério, Juviane Silva, Leandro de Paula Sarto, Maria Lucely Souza Ramos, Patrícia de
Fátima Bento Ribeiro e Sílvia de Cássia Pala Reis. Registramos a presença do chefe do Depto. de
Administração e Finanças da SEMUS, Sr. Joracy Gonçalves. Às 19h15 o presidente Célio Ferreira
iniciou os trabalhos com a oração do “Pai Nosso” e Stael Costa a leitura da ata da reunião do mês
de Outubro de nº 326, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O conselheiro Vinício se dirigiu
ao plenário pedindo consentimento para que seja discutida ao final desta reunião sua proposta da
mudança de sede do Conselho Municipal de Saúde, para o antigo prédio da Secretaria Municipal
de Educação. Logo após, o presidente Célio Ferreira passou a relatar alguns Informes: A) Cobra a
senhora Ana Maria em relação ao Relatório Anual de Gestão (RAG), referente ao ano de 2015, que
seja providenciado o mais breve possível , em decorrência do término de mandato da atual gestão
municipal. A mesa se comprometeu estar presente neste local no dia 24 de novembro para alinhar
os detalhes, até o dia 05 de dezembro 2016; B) Auditoria no Conselho Municipal de Saúde: o
presidente informa que o CMSV passou por auditoria por parte da Secretaria Estadual de Saúde e
Ministério da Saúde e o Conselho foi bem avaliado; solicita que o Relatório Final da Auditoria
SEMUS/CMSV seja discutido e regularizadas questões apontadas como “não conforme”, no
relatório. O conselheiro Vinício propôs que o assunto seja pauta da próxima reunião. Ficou
definido que será discutida na primeira reunião do ano de 2017. C) Capacitação de Conselheiros:
ocorrerá em fevereiro de 2017, promovido pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, com
carga horária de 40 horas na cidade de Belo Horizonte. O município deve arcar com hospedagem,
transporte e alimentação; D) Manifestação contra a “PEC 55”. Duas manifestações: Uma no Centro
de Belo Horizonte, promovida pelo Conselho Estadual de Saúde, na Praça da Estação dia 25 de
novembro e dia 26 de novembro na Concha Acústica em Varginha; E) Solicita apoio dos gestores
para que seja promovido Curso de Capacitação de Conselheiros de Saúde; sobre Sistema de
Orçamento Público em Saúde (SIOPS); como prioridade para Conselho enquanto órgão
fiscalizador. F) Crise no Hospital Regional: o Conselho Estadual de Saúde questionou o CMSV sobre
o que ocorre no Hospital Regional do Sul de Minas (HRSM), inclusive com solicitações de cópias de
documentos. A conselheira Rosana de Paiva Silva Morais - que também é coordenadora da UPA,

solicita que seja registrado em ata que o Hospital Regional do Sul de Minas não está atendendo
Urgência/Emergência durante o período de greve dos médicos, conforme estão divulgando na
mídia. Que a UPA estava com 8 pacientes em CTI e que eles não estão atendendo, gerando gasto
para o município e a falta de vagas. Ainda reforça que o HRSM é referência em neurologia e
cardiologia) e não possui sala de Urgência/Emergência como deveria e nem médico internista. O
conselheiro Vinício sugeriu levar o caso à Promotoria Pública. Em votação, este Conselho optou
pela criação de uma Comissão Especial Provisória para tratar deste assunto. Com (12 votos
favoráveis) a Comissão ficou assim constituída: Claúdio Miranda de Souza e Paulo César Barbosa
(Usuários), Rosana de Paiva Silva Morais (Gestores) e Célio Ferreira (Trabalhadores de Saúde); G)
O presidente Célio informa ainda o desligamento de alguns conselheiros: Pedra Gomes (motivo de
aposentadoria); Télis de Souza Paulino e Daniela Bernardes Martins (Usuários) – da entidade
Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SEST SENAT (por
motivo de falta de tempo em participar das reuniões) - o presidente Célio lamentou essa perda.
Ordem do dia: Programa de Atenção Domiciliar e Internação (PADI) - o presidente Célio logo a
seguir passou a palavra ao enfermeiro Dionísio Leite - coordenador do PADI, que fez uma
excelente explanação sobre o serviço realizado por este setor, demonstrando a integração entre
diversos setores da Rede de Saúde. Falou das dificuldades encontradas e dos objetivos alcançados.
O conselheiro Vinício agradeceu a apresentação de Dionísio e todos o parabenizaram pelo
trabalho. Logo mais iniciou-se a discussão sobre mudança ou não da sede do Conselho. Ana Maria
Barbosa sugeriu que fosse transferida a questão para a próxima reunião advertindo que não é
muito salutar resolver certas questões de forma menos parcimoniosa; após novos debates, o
assunto foi transferido para a reunião de dezembro. Ficou definido como pauta da próxima
Reunião Plenária Ordinária de 20/12/2016: Setor de Imunização - com a enfermeira Maristela
Esper e a discussão da mudança de sede do CMSV. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião
encerrou-se às 21h45 e eu, Stael Maria Costa - primeira secretária, lavrei a presente ata que após
lida, discutida e aprovada será assinada por mim e pelos demais conselheiros.

