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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 16/01/2018 
 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 

Varginha, de n° 341, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 16 de 

janeiro de 2018, com início às 19h25 e término às 22h. Conselheiros presentes e seus 

segmentos no Conselho de Sáude: Carlos Henrique Peloso Silva Jr. (Trabalhadores), 

Caroline Ribeiro Jambeli (Usuários), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Cristina 

Rezende Valle Souza (Usuários), Genner Azarias Mendes (Trabalhadores), José Aluisio 

Coelho (Prestadores de Serviços), Juviane Silva (Gestores), Mário de Carvalho Terra 

(Gestores), Paulo Henrique Pazotti (Gestores), Rosane Alves Pereira (Trabalhadores), 

Talita Aguiar Elisei (Usuários), Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores). Registramos 

também as presenças do Excelentíssimo Sr. Antônio Silva (prefeito do município), Sr. 

Leonardo Vinhas Ciacci (presidente da Câmara de Vereadores), Sr. Gabriel Vieira 

Pereira da Silva (tenente do Corpo de Bombeiros Militar de M. Gerais), da Sra. Andrea 

Cristina Silva Maróstica (Coordenadora da Atenção Básica), Ubirajara Franco Rodrigues 

(Presidente da OAB), Juliane Teixeira (Vice-presidente da OAB). Ausências justificadas: 

Célio Ferreira (Trabalhadores), Judas Tadeu Ladeira (Usuários), Meryvone Mansur 

Bíscaro (Usuários), Stael Maria Costa (Trabalhadores). 1) Posse da Comissão Executiva 

do Conselho Municipal de Saúde de Varginha (MG), para o biênio 2018/2019 – o 

presidente Cláudio inicia a reunião com a cerimônia de posse, sendo a comissão 

integrada pelos conselheiros: Cláudio Miranda Souza (presidente), Carlos Henrique 

Peloso Silva Jr. (vice-presidente), Juviane Silva ( 1ª secretária), Cristina Rezende Valle 

Souza (2ª secretária), Talita Aguiar Elisei (1ª tesoureira), Célio Ferreira (2º tesoureiro). 

Depois de empossados, e após os discursos do prefeito, do secretário e do presidente, 

deu-se por encerrada a cerimônia. 2) Leitura das atas do último quadrimestre/2017. O 

conselheiro Vinício inicia a leitura das mesmas: Ata da Reunião Ordinária do dia 17 de 

outubro de 2017 – o conselheiro Carlos sugere alterar ações preventivas menos 

complexas, ou seja, do ponto de vista financeiro, os custos deverão ser mais efetivos, 

Ponto destacado no ambulatório de feridas, sendo com cobertura assistencial da Saúde 

da Família, termo ratificado para reunião do dia 24 de outubro de 2017. Ata da 

Reunião do dia 24 de outubro de 2017, onde se lê “Anti-Tabagismo” - sugerido pelo 

conselheiro Vinício, alterar para “Controle do Tabaco”. Ata da Reunião do dia 27 de 

novembro de 2017, com as seguintes retificações: onde se lê “menos complexa”, leia-

se “pelo ponto de vista de densidade tecnológica de mais custos efetivos de grande 

valia”. Ata da Reunião do dia 18 de dezembro de 2017, retificado o local, sendo na 

Câmara Municipal de Vereadores; retificado Cláudio Miranda como presidente, 

retificado Célio Ferreira como 2º Tesoureiro. 3) Informes Gerais – Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) parabeniza a nova gestão; Edital -  publicado no Órgão Oficial do 

Município nº 1.140  e website do CMSV, com objetivo de completar a composição do 

http://www.conselhodesaudedevarginha.org/


CMSV e dar oportunidade para aqueles que tenham interesse em participar, sendo 05 

vagas em aberto. Cláudio repassa o convite da Ouvidoria estadual para a participação 

de um conselheiro no lançamento do Sistema Estadual de Ouvidorias do SUS do Estado 

de Minas Gerais (SEOS/MG) a realizar-se no dia 01 de fevereiro de 2018 – o conselheiro 

Carlos se disponibilizou a participar, caso o conselheiro Célio não tivesse condições. Foi 

informado que foi encaminhado um ofício para o Hospital Regional do Sul de Minas 

(HRSM), informando a importância da participação no CMSV. O conselheiro Vinício 

enfatiza a importância de o HRSM estar presente nas reuniões do CMSV, sugerindo, 

inclusive que fosse ponto de pauta para fevereiro. 4) Apresentação do Projeto de 

Credenciamento de 04 novas unidades de NASFs (Núcleo de Atenção à Saúde da 

Família) – apresentado pelas senhoras Andrea Cristina Silva Maróstica e Rosane Alves 

Pereira, informando a importância do credenciamento de novas unidades no 

município, sendo: Região Leste (CAIC II) - nos bairros Cidade Nova e Centenário (PSF); 

Região Sul (CAIC I) - no bairro Imaculada e Região Centro - no bairro Barcelona. O NASF 

em nosso município é credenciado na modalidade I, sendo necessário de 05 à 09 

equipes em funcionamento. A coordenadora da Atenção Básica – Andréa Maróstica, 

esclarece que as unidades de NASF complementam as ações das Unidades Básicas de 

Saúde. Após a apresentação, o Plano de Credenciamento foi aprovado por todos 

conselheiros presentes. 5) Horário das reuniões – o presidente Cláudio discutiu os 

horários das Reuniões Ordinárias entre todos, ficando determinado o início 

exatamente às 18h30, para primeira chamada, e 19h para segunda chamada, e 

começará com o quórum regimental, que será repassado por e-mail aos conselheiros. 

Nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi encerrada pelo às 22h, sendo esta ata 

lavrada por mim, Juviane Silva e que será lida, aprovada e assinada por todos os 

presentes. 


