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REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CMSV – 26/06/2018
Ata da Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de
Varginha, de n° 348, realizada na sede do Conselho Municipal de Saúde, no dia 26 de
junho de 2018, primeira chamada as 18h30, e segunda chamada às 19h, sendo iniciada
às 19h01. Conselheiros presentes e seus segmentos no Conselho de Saúde: Aparecida
I. Furtado de Oliveira (Usuários), Carlos Henrique Peloso Silva Jr. (Trabalhadores),
Carlos Roberto Braz Junior (Prestadores de Serviços), Cláudio Miranda Souza
(Usuários), Gesio Rafael da Fonseca (Usuários), Luciana Fernandes Ramos (Usuários),
Margot Machado Monferino (Gestores), Máriman Silvério de Resende Silva (Gestores),
Mario de Carvalho Terra (Gestores), Paulo Henrique Pazotti (Usuários) e Vinício Felipe
Brasil Rocha (Trabalhadores). Ausências justificadas: Célio Ferreira (Trabalhadores),
Genner Azarias Mendes (Trabalhadores), Juviane Silva (Gestores) e Rogério Bernardes
Bueno (Prestadores de Serviços).
Ordem do dia: Plano de Execução Financeira do Bônus de Investimento para
os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). A pauta foi solicitada pelo atual
coordenador do CEO, Augusto César Raimundo. O mesmo explicou que em dezembro
de 2017 foi publicada a resolução 6037 de 20 de dezembro de 2017, pela Secretaria de
Estado da Saúde, com um recurso de R$ 8.157,31, como bônus para investimentos
para no setor. Foram escolhidos um aparelho de raios-X odontológico e um motor
rotatório para endodontia como possíveis equipamentos a serem adquiridos. Os
equipamentos visam terminar o deslocamento entre consultórios e para ajudar a
acolher a demanda existente e reduzir a mesma. O plano de execução foi enviado à
Secretaria de Estado da Saúde para parecer técnico e foi aprovado. Sendo que agora
precisa ser apreciado pelo Conselho e, em caso de aprovação, o mesmo será
encaminhado à Comissão Intergestores Regional no início de julho, na SRS Varginha.
Foi debatido que, apesar da promessa do estado em relação ao presente plano de
execução, o estado não tem repassado os recursos prometidos ao município, e que
este tem arcado com tais custos, comprometendo as contas municipais; também se
mencionou que o atendimento regionalizado pelo município foi suspenso, devido à
ausência de repasses pelo estado, sendo que será necessária a colaboração direta dos
municípios para a sua manutenção. O Plano de Execução Financeira do Bônus de
Investimento para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) foi aprovado,
por unanimidade. Será expedia resolução com a maior brevidade sobre o assunto.
Reunião administrativa do Conselho (recomposição da Comissão Executiva,
Prestação de Contas, reposição do segmento dos Trabalhadores, vaga dos usuários,
portaria de nomeação, etc). O presidente expôs a necessidade de recomposição da

Comissão Executiva, devido à saída das conselheiras comissárias, Cristina e Talita, pois
a Comissão é necessária para dar encaminhamento às demandas que aqui aportam
inclusive, por meio on-line, cumprindo a lei de acesso à informação, conforme trabalho
realizado por Carlos com o servidor Edson. Foi definida que a recomposição será feita
nos termos do regimento, na próxima Reunião Ordinária; Foi discutida a necessidade
de o Conselho dar ciência às prestações de contas quadrimestrais dos dois últimos
quadrimestres de 2017, pois, apesar da pertinência, é complicado manter uma
comissão permanente de contas. Desta vez se decidiu fazer a apreciação diretamente
ao plenário, encaminhando as contas previamente por e-mail; Sendo que se poderá
discutir a reestruturação da comissão de contas na próxima reunião. O presidente
também mencionou a necessidade de se recompor o segmento dos Trabalhadores no
Conselho; optou-se notificar os trabalhadores para a próxima reunião, para se definir
as cadeiras vagas, bem como pautar a formalização no regimento da forma de
renovação dos Trabalhadores, daí já se iniciar o processo cominando na eleição em
agosto. Quanto à vaga de Usuário remanescente, será liberada edital com a maior
brevidade possível, para se fazer a eleição da mesma na eleição de julho. Quanto à
formalização, por portaria, dos conselheiros, o colegiado deliberou que é necessário
aguardar a renovação dos Trabalhadores. Registra-se que o conselheiro Vinício fez o
convite para a reunião de avaliação da carteira de serviços da Atenção Primária, a ser
realizada no dia 28/06, às 10h, na sede da Secretaria de Saúde (SEMUS), para depois
ser apresentada ao Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi
encerrada pelo presidente às 20h01, sendo esta ata lavrada por mim, Cláudio Miranda,
presidente, ad hoc, será lida, aprovada e assinada por todos os presentes, neste
mesmo dia.

