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REUNIÃO PLENÁRIA DO CMSV – 15/09/2015 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 312, 

realizada na Câmara de Vereadores de Varginha, no dia 15 de setembro de 2015, em 

segunda e última chamada às 19h. Conselheiros presentes: Célio Ferreira, Vinício 

Rocha, José Aluísio Coelho, João Maria Reis, Juviane Silva, Fernando dos Santos 

Mesquita, Andrea Cristina Silva Maróstica, Rosane Alves Pereira, Natália Martinuzzo de 

Souza, Lúcio Fagundes, João Batista Vieira, Maria Helena Moreira Souza. Ausências 

justificadas: Claudio Miranda Souza, José Luiz Aparecido e José Antonio Valério.  

Registram-se as presenças dos alunos do curso “Técnico em Saúde” da Escola Impacto, 

juntamente com a professora Eliana Codignole. Presença do Sr. Joracy Gonçalves, 

chefe do setor de finanças da SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde), representando 

o secretário de Saúde. E a presença da Senhorita Patrícia Fátima Bento, referência 

técnica da Superintendência Regional de Saúde, com sede em Varginha.  

Às 19h30, o presidente Célio Ferreira abriu os trabalhos com a oração de praxe, depois 

fez moção de repúdio à direção da Câmara de Vereadores pelo fato de o Conselho não 

ter tido à sua disposição para a reunião passada, o plenário da mesma, apesar do 

conhecimento, pela referida Câmara, do cronograma  de reuniões do Conselho. Alegou 

que conversará pessoalmente com o presidente da Câmara, Sr. Rômulo Azevedo 

Ribeiro para que tal fato não ocorra mais. Foi feita a leitura da Ata da reunião anterior 

e a mesma foi aprovada. Errata: na Ata nº 311, onde se lê: “Ficou para a próxima 

reunião a votação”, leia-se: “Aprovada por unanimidade, com ressalva, a Prestação 

de Contas do Fundo Municipal de Saúde; referente o terceiro quadrimestre de 2014 

(setembro, outubro, novembro e dezembro)”. Pauta da reunião: 1 - Programa de 

Atenção Domiciliar e Internações – PADI; 2 - Ecos da 8ª Conferência Estadual de 

Saúde em Belo Horizonte; 3 - Assuntos Gerais. Joracy Gonçalves informou que não 

trouxe o texto que ficou para ser corrigido (da prestação de contas), conforme 

convencionado na reunião anterior e o fará. Vinício falou sobre os recursos destinados 

ao Setor de Controle, Regulação, Avaliação e TFD – SCRA, e que fora novamente 

utilizados como rateio entre os funcionários e sugere que esse recurso seja utilizado 

em capacitação dos servidores e informatização no setor.  Joracy dissertou sobre o 

rateio dos recursos entre os servidores e os critérios de distribuição de tais recursos. O 

presidente Célio Ferreira arguiu que não se posiciona contra as gratificações aos 

servidores do Serviço de Controle, Regulação, Avaliação/TFD - SCRA, embora não 



entenda o critério utilizado na distribuição de tais gratificações onde nem todos 

receberam, além do que uma servidora havia recebido um valor maior em relação aos 

contemplados; e essa advertência o Conselho já o fez em outra ocasião com o mesmo 

tema. Disse ainda que irá formalizar um pedido de esclarecimento ao Secretário de 

Saúde, solicitando inclusive cópia da resolução da Secretaria Estadual de Saúde que 

permite essa transação. Logo a seguir proferiu alguns informes: - apresentou o valor 

do investimento com a realização das Pré-Conferências e 7ª Conferência Municipal de 

Saúde de Varginha (MG), realizada nos dias 09 e 10 de julho de 2015: R$ 12.907,00 

(doze mil e novecentos e sete reais); - recebimento do Conselho Estadual de Saúde de 

correspondência  cobrando informações sobre o  Relatório Anual de Gestão- 

RAG/2014: 1.Entrega de medicamentos previstos: regularidade e quantidade; 2. 

Repasse das verbas de custeio previstas – convênios Pró-Hosp, ProUrg, Saúde em Casa 

e outros: regularidade e pontualidade; 3. Outros convênios ou dificuldades 

encontradas; esse documentos fora entregue na data de 24 de agosto a Sra. Ana Maria 

Barbosa, chefe do Departamento de Políticas e Ações de Saúde; - já recebido o 

relatório de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente 1º 

quadrimestre de 2015; - os delegados eleitos para a 8ª Conferência Estadual de Saúde 

em número de 12 deste total 50% são mulheres; - a proposta de criação da Comissão 

Permanente de Monitoramento da  Conferência de Saúde, cuja representação  deverá 

ser paritária - foram indicados e aprovados pelo plenário os seguintes conselheiros: 

Ana Maria Barbosa de Oliveira (Gestores), Andréa Cristina Silva Maróstica 

(Prestadores), Stael Maria Costa (trabalhadores), João Maria Reis Júnior 

(Trabalhadores), Judas Tadeu Ladeira (Usuários), João Batista Vieira (Usuários), Lúcio 

Fagundes (Usuário), Maria Helena Moreira Souza;  o delegado eleito pelo segmento 

dos Gestores representante da região  sul ampliada de saúde  para a 15ª Conferência 

Nacional de Saúde em Brasília-DF a realizar-se nos dias 23 a 26 de novembro de 2015 

foi o conselheiro Vinício Felipe Brasil Rocha; - Encontro Regional de Políticas sobre 

Drogas: prevenção clínica e política, dia 16/09/2015 no Teatro Capitólio. O enfermeiro 

Dionísio Leite, coordenador do PADI, fez explanação sobre o programa, sua 

importância e detalhou sobre o dia-a-dia vivido, que apesar das dificuldades, vem 

conseguindo êxito na assistência a muitos pacientes; mas salientou que o atendimento 

ideal para o PADI seria 12h de domingo a segunda, disse ainda que Varginha tem 

atualmente 13 mil idosos acima de 60 anos; consta de 17 profissionais e que no ano de 

2011, foi credenciado como Serviço. O conselheiro Vinício sugere que haja 

matriciamento na Atenção Básica e PADI.  Patrícia Fátima Bento, Especialista em 

Políticas e Gestão da Saúde da Superintendência Regional de Saúde, fez apresentação 

conceitual sobre o PADI; a conselheira Andréa Maróstica falou sobre a 

responsabilidade das famílias com os doentes, que muitas vezes é falha e que a família 

deve ser responsabilizada. Célio Ferreira arguiu sobre a necessidade de comunicação 

entre o PADI e a atenção primária e focou como esclarecedora a explanação sobre tais 

assuntos apresentados. Joracy Gonçalves mencionou a importância do PADI e disse 



que os custos com hospitais diminuiriam se houvessem mais programas como esse. 

Vinício Rocha frisou que são fundamentais a estrutura, condições de trabalho e a 

priorização de regiões para a implantação de mais PADI.  Vinício Rocha discorreu sobre 

a 8ª Conferência Estadual de Saúde, o ponto crucial que é o SUS como conquista do 

povo brasileiro, o custeio do SUS, o bem-estar social, o bom uso dos recursos 

financeiros. Joracy comentou o caráter muito ideológico da conferência, reforçou a 

importância dos Conselhos de Saúde, teceu elogio ao CMSV, destacando que o 

conselho está muito acima de muitos conselhos de saúde que viu lá e falou sobre a 

importância de se melhorar ainda mais as futuras conferências. Célio enfatizou a 

grande diversidade de pessoas presentes na Conferência Estadual para construção da 

política de saúde no estado; como indígenas, quilombolas, povo das matas e das 

florestas, movimento de mulheres, central de movimentos populares, movimento dos 

moradores de rua, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, diversos sindicatos, 

ONGS e associações com o foco no direito à saúde. O presidente do Conselho sugeriu 

como pauta para a próxima reunião, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência). O conselheiro Vinício Rocha fez sugestão para a reunião de novembro, a 

prestação de contas do subsídio repassado ao Hospital Regional.  Nada mais havendo a 

tratar, o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 21h45, 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. 

 

 


