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REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CMSV – 25/11/2015
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de nº 315,
realizada na sala de reuniões do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 25 de
novembro de 2015, às 17h. Conselheiros presentes: Célio Ferreira, Vinício Rocha, José Aluísio
Coelho, João Maria Reis Junior, José Antonio Valério, Andrea Cristina Silva Maróstica, Ana
Maria Barbosa de Oliveira, Stael Maria Costa, Rosane Alves Pereira. Ausências justificadas:
Claudio Miranda, Juviane Silva, Fabiana Faria Botelho, Aparecida Furtado de Oliveira, José
Luiz Aparecido e Fernando Mesquita. Registram-se as presenças de Rosana de Paiva Silva
Morais – coordenadora da UPA e Maria Lucely de Souza Ramos – coordenadora do GATS
(Grupo de Apoio às Transformações Sociais). Foi dispensada, em consenso com os
conselheiros, a leitura da ata da última reunião ordinária, ficando para a próxima reunião.
Errata (ata de 17/11/2015): faz se a retificação necessária, solicitada pela Sra. Waldirene de
Araújo Silva, administradora financeira do Hospital Regional do Sul de Minas (HRSM) –
Prestação de Contas do HRSM: que os recursos que o hospital recebe tais como os da
prefeitura (subvenção de apenas 19% do orçamento municipal da saúde), do ISA (Instituto
de Saúde do Servidor) e “Regional Vida”; falou dos atendimentos realizados, que 77% são do
SUS, 20% convênios e 3% particulares, num total de 700 atendimentos/mês; que o hospital
conta com 144 leitos - 05 leitos para neonatal (UTI); falou que há necessidade de UTI
pediátrica, mas não há proposta; que a média mensal de atendimentos, incluindo todo tipo
de atendimento e exames, gira em torno de 14.800 (exames, raio-x, etc); que as despesas
com pessoal são em torno de 35% do orçamento da instituição; gastos totais em torno de R$
1.779.000,00 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil reais); previsão de receber R$
770.000,00 (setecentos e setenta mil reais). O presidente Célio Ferreira iniciou os trabalhos às
17h15, entregando em mãos o ofício nº 080/2015 à representante do Grupo de Apoio às
Transformações Sociais – GATS, Sra. Maria Lucely de Souza Ramos, ratificando o convite para
compor o Conselho, no segmento dos USUÁRIOS, orientando sobre a indicação de um
membro titular e um suplente. Falou sobre a necessidade de composição do CMSV; esse
tema será definido na próxima reunião ordinária do mês de dezembro, onde deverá constar
em ata a composição paritária e completa com a relação de conselheiros titulares e
suplentes e sua posterior publicação na imprensa, em conformidade com a legislação do
SUS. Pauta: Análise do RAG – Relatório Anual de Gestão – 2014. O presidente Célio passou
a palavra à coordenadora de Políticas Públicas de Saúde, Ana Maria Barbosa, solicitando
correção no Relatório Anual de Gestão, referência 2014, nos seguintes itens: a) Número da
lei que cria o Conselho Municipal de Saúde de Varginha, sendo o número correto da referida
lei, “1968”; b) a Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde referente ao período de 2014 a
2017? “sim”; c) A Secretaria de Saúde de Varginha tem Programação Anual de Saúde

referente ao ano do Relatório de Gestão? “sim”; d) A Secretaria de Saúde tem Programação
Anual de Saúde? “sim”. O presidente questionou que consta do Plano Municipal de Saúde,
gestão 2013/2017 e no RAG/2014, a dotação orçamentária de 0,25% do Fundo Municipal de
Saúde destinado ao CMSV, e que cobrou da contadora da SEMUS, Katiúcia de Pádua sobre o
montante de recursos financeiros gasto na manutenção do CMSV, relativo ao exercício 2014
e a mesma respondeu que foi investido R$ 11.000,00 (onze mil reais), naquele ano. O
presidente Célio perguntou ao secretário Valério e aos demais conselheiros qual seria o valor
e salientou que 0,25 % talvez não expressa o valor apresentado e ninguém soube informar.
O secretário Valério afirmou que a dotação orçamentária é muito importante para a
sobrevivência do CMSV e que vai correr atrás para esclarecer sobre o valor da dotação. A
coordenadora da UPA, Rosana Morais, falou da importância dos leitos para infectados, a
necessidade de leitos para isolamento; Andréa Maróstica mencionou a necessidade de UTI
pediátrica, mas que as equipes médicas não querem assumir. Ana Maria Barbosa iniciou sua
explanação, fazendo a leitura do RAG; expôs a situação da saúde no município, falou da
programação da saúde para o ano de 2016, cujo prazo até 30 de março; o conselheiro
Vinício Rocha sugeriu antecipar esse prazo para fevereiro/2016, o que propiciaria, caso
necessário, fazer correções; Ana Maria Barbosa dissertou sobre as unidades de saúde, falou
das unidades em construção (ex.: Sagrado Coração, Carvalhos, etc.), a ampliação das
unidades de saúde dos bairros Barcelona, Sion e o PSF Padre Vitor. Ana Maria Barbosa falou
das metas para o próximo ano, como exemplo, uniformizar as unidades de saúde; o
secretário municipal de saúde, José Antonio Valério falou das dificuldades financeiras da
prefeitura, sugeriu que o Conselho faça reuniões itinerantes com participação da
comunidade; mencionou a importância da UPA; o conselheiro Vinício Rocha dissertou sobre
a importância da odontologia escolar, odontologia familiar e universal, sugeriu para a
próxima programação esses tópicos; Ana Barbosa informou que a vigilância sanitária atingiu
todos os indicadores. Colocado em votação, o Relatório Anual de Gestão – RAG/2014 foi
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira
encerrou a reunião às 20h, agradecendo a presença de todos e eu, José Aluísio Coelho, a
pedido do mesmo, lavrei esta Ata, que será assinada por mim e demais conselheiros, após
lida e aprovada.

