
REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 16/12/2014 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 303, 

realizada na Câmara de Vereadores no dia 16 de dezembro de 2014, em segunda e 

última chamada às 19h30. Conselheiros presentes: Célio Ferreira, José Aluísio Coelho, 

Claudio Miranda Souza, Vinício Felipe Brasil Rocha, João Maria Reis, José Antonio 

Valério, Lúcio Fagundes, Maria Helena Moreira de Souza, Juviane Silva, Aparecida 

Furtado de Oliveira, Ana Maria Barbosa de Oliveira, Andrea Cristina Silva Maróstica. 

Ausências justificadas: Leandra Galvani, José Ramos Marcelino e Rosane Alves Pereira. 

Judas Tadeu Ladeira e Paulo César Barbosa – participando da 4ª Conferência Nacional 

da Saúde do Trabalhador, em Brasília/DF. Registra-se a presença de Joracy Gonçalves, 

chefe do departamento de administração e finanças da Secretaria Municipal de Saúde.  

Às 19h55, o presidente Célio Ferreira realizou a oração de praxe. Pautas: 1- Prestação 

de Contas do Fundo Municipal de Saúde – primeiro quadrimestre de 2014; 2- 

Programação Anual de Saúde – 2015. Iniciados os trabalhos, foi feita a leitura da Ata 

anterior; registra–se a seguinte errata com relação à mesma: onde se lê “os hospitais 

Bom Pastor e Regional não tem neurologistas”, leia-se: a UPA não tem neurologistas e 

o Hospital Bom Pastor, quando necessário, é auxiliado pelo neurologista do Hospital 

Regional”. O presidente Célio informou ao pleno que o Conselho recebeu convite do 

Hospital Regional para inauguração, no dia 18/12/2014 às 14hs, de algumas obras:  1. 

Reforma da área física e compra de equipamentos médicos para a instalação de mais 

10 leitos de UTI-adulto: 2. Reforma de área física e compra de mobiliário para o 3º 

Posto, destinado à Cardiologia; 3. Reforma da área física para a instalação de 15 leitos 

para a Neurologia, destinados ao tratamento de AVC – Acidente Vascular Cerebral; 4. 

Reforma de área física para a instalação de 05 leitos de Alojamento Conjunto Tardio-

Neonatal;  5. Reforma de área física e compra de mobiliário para o 2º Posto destinado  

à clientes do “Regional Vida” e outros convênios. Logo em seguida, o presidente Célio 

Ferreira expôs alguns informes sobre: - reunião que ocorreu no auditório da Policlínica 

Central no dia 28/11 /14 e 07/12/14, com todos os coordenadores dos  programas da 

SEMUS, mais o secretário Valério para a avaliação das ações de saúde no município 

nos últimos dois anos da administração, 2013/2014 tendo como base o Plano 

Municipal de Saúde. Dentre outros assuntos;  visita do presidente Sr. Mário Lúcio 

Bruzigues, do vice-presidente do  Conselho Municipal de Saúde da vizinha cidade de 

Elói Mendes, Sr. Odair José de Melo  juntamente com o secretário de saúde daquele 

município, Sr. João Paulo; propondo intercâmbio entre os dois conselhos;  Informativo 

a respeito do cadastro do CES (Conselho Estadual de Saúde) cujo teor afirma que o 

CMSV deverá atender outros critérios, tais como: Documentos que comprovem a 

apresentação e aprovação do CMSV do Plano Municipal de Saúde 2014/2017; 

Elaboração e apresentação no CMSV da Programação Anual de Saúde 2015(contendo 

dotação orçamentária de 0,25% para o CMSV; Comprovação da paridade e do 

funcionamento regular  reuniões mensais registradas em atas; aprovação do Relatório 



Anual de Gestão – RAG; Modernização/atualização da lei municipal de criação do 

CMSV; Plano de Ação do CMSV para a utilização do investimento dos recursos 

financeiros repassados dentro do Programa de Fortalecimento dos Conselhos 

Municipais de Saúde do estado de Minas Gerais,  para recebimento da segunda 

parcela no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais); em seguida o presidente Célio colocou 

em pauta a Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2014, da 

SEMUS - para deliberação do plenário; sendo aprovado por unanimidade. Informou o 

recebimento, através do Núcleo de Mobilização Social para o Combate à Dengue, 

também para deliberação. A  Programação/Calendário – 2015, das Ações de Combate 

à Dengue foi colocada em votação e foi aprovada.  Célio falou sobre a conferência 

Municipal  de Saúde, prevista  provavelmente para o mês de maio/2015; e talvez seja 

realizada em duas etapas e dois locais diferentes. O tema será: “SAÚDE PÚBLICA DE 

QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS” e o eixo: DIREITO DO POVO 

BRASILEIRO”. Logo à seguir o presidente Célio informou que recebeu das mãos do 

secretário Valério somente antes do início da reunião, o Relatório de Prestação de 

Contas do Fundo Municipal de Saúde referente  o 1° quadrimestre de 2014. Foi 

discutida entre os conselheiros a questão de aprovar o referido relatório nesta reunião 

ou se ficaria para janeiro/2015; o conselheiro Vinício Rocha alertou para o possível 

problema de corte de recursos, em caso de atraso na aprovação. Joracy Gonçalves, 

chefe Departamento de Administração e Finanças da SEMUS esclareceu sobre o seu 

compromisso com a correção dos dados e com a transparência da atual administração, 

em especial na Saúde. Dissertou sobre a dificuldade de se obedecer prazos e disse que 

a equipe da Saúde está se empenhando e falou sobre necessária reestruturação. O 

presidente Célio Ferreira lembrou que o relatório foi entregue em setembro, a 

comissão instituída para análise de contas, fez a apreciação do documento e enviou 

ofício solicitando elucidação dos questionamentos e apresentação de cópias de 

documentos. Disse ainda que fora prometido pelo secretário Valério em reuniões 

anteriores o envio para o conselho de relatórios mensais para facilitar a sua análise e 

evitar atrasos na aprovação; frisou a importância do debate dentro das reuniões 

plenárias do CMSV e o compromisso de se obedecer aos prazos na Saúde, cobrando do 

setor contábil mais agilidade na elaboração das prestações de contas. O Secretário 

José Antonio Valério arguiu que o principal papel do conselho é a fiscalização, falou  

em colocação de metas para se analisar as prestações de contas futuras sem atraso e 

como foco para 2015. Logo a seguir o presidente deu a palavra a todos os conselheiros 

presentes para que dessem suas considerações sobre aprovar in loco ou deixar para a 

reunião de janeiro/2015. Após as manifestações favoráveis à aprovação da matéria o 

Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2014 foi colocado em 

votação e aprovado. O conselheiro Claudio Miranda pediu registro  em Ata o seu voto 

de dissenso na defesa de que o conselho não pode ser considerado um órgão 

consultivo. Ana Maria Barbosa discorreu sobre o Planejamento da Saúde para 2015;  

explicou que no relatório consta anexo do Plano Municipal de Saúde com as ações que 



vão estar na programação anual de Saúde. O secretário  José Antonio Valério frisou 

que a cobertura dos PSF (Programa de Saúde da Família) em Varginha está em torno 

de 70% na atenção básica, um patamar satisfatório segundo afirmou. Ainda, Valério 

reforçou sua garantia em pagar FG (função gratificada) aos coordenadores das 

Unidades de PSF que ainda não recebem a partir de janeiro de 2015; declarou inclusive 

que “mudaria de nome” se isso não acontecesse. Em seguida o presidente Célio 

apresentou o calendário de reuniões ordinárias do conselho mantendo as terceiras 

terças-feiras de cada mês. O Conselheiro Vinício Rocha apresentou sugestão para 

mudança do horário das reuniões do Conselho, para 18h30, primeira chamada e 19h 

segunda chamada; os demais conselheiros e o presidente se posicionaram de acordo. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 22h, 

agradecendo a presença de todos e eu, José Aluísio Coelho, a pedido do presidente, 

lavrei esta Ata, que será assinada por mim e demais conselheiros, após lida e 

aprovada.

 

 


