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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 17/04/2018 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 344, 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 17 de abril de 2018, com início às 19h01 

e término às 21h40. Conselheiros presentes e seus segmentos no Conselho de Sáude: 

Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), Carlos Henrique Peloso Silva Jr. (Trabalhadores), 

Carlos Roberto Braz Junior (Prestadores de Serviços), Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio 

Miranda Souza (Usuários), Cristina Rezende Valle Souza (Usuários), Genner Azarias Mendes 

(Trabalhadores), José Aluisio Coelho (Prestadores de Serviços), Judas Tadeu Ladeira (Usuários), 

Maria do Carmo Coelho (usuários), Mário de Carvalho Terra (Gestores), Roberta Ribeiro de 

Carvalho (Usuários), Rogério Bernardes Bueno (Prestadores de Serviços), Rosana de Paiva Silva 

Morais (Gestores), Silvia de Cássia Pala reis (Usuários), Stael Maria Costa (Trabalhadores), 

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

também as presenças: Andrea C. S. Maróstica, Dilermando Silva, João Felisberto Raimundo e 

Lucimar Silva. Ausências justificadas: Gesio Rafael da Fonseca (Usuários), Leila da Silva 

Azevedo (Trabalhadores), Paulo Henrique Pazotti (Usuários), Rosane Alves Pereira 

(Trabalhadores) e Talma Alves Pereira (Usuários). Ordem do dia: 1) Leitura das atas do 

primeiro bimestre de 2018: atas foram lidas pelo conselheiro Carlos. Foram aprovadas, com a 

seguinte retificação: a numeração da ata de fevereiro, pois foi a 342ª reunião do Conselho e 

não a 341; 2) Eleição de conselheiro para o Hospital Regional do Sul de Minas (HRSM) e 

menção sobre a comissão de abuso infantil: por maioria de votos foram eleitos os 

representantes do CMSV para o Conselho Curador ao HRSM: Genner do Hospital Bom Pastor, 

com 11 votos, Maria do Carmo da Associação Mente Saudável, com 06 votos; registre-se 

também a candidatura de Silva Pala, da Fuvae, com  5 votos. As reuniões do conselho do HRSM 

acontecem nos meses pares às 15 h, na sede do mesmo. Foi comunicado que a conselheira 

Cristina Rezende Valle, da Abraço, representará o CMSV na comissão de protocolo de 

atendimento em caso de violência sexual materno-infantil; 3) Apresentação sobre as 

mudanças propostas pela Federação Brasileira de Planos de Saúde – FEBRAPLAN, realizada 

pelo conselheiro Carlos, discorrendo de como a referida instituição pretende enfraquecer o 

SUS em defesa de seus interesses comerciais. 4) Fala da população: após, houve uma inversão 

na pauta para dar a palavra aos Usuários; primeiro falou o cidadão Dilermando Silva, que 

realiza um procedimento via TFD (Transferência Fora do Domicílio), mas que sua esposa não 

tem conseguido abono por parte do Estado, de onde ela é servidora. O Conselho se 

comprometeu a questionar o Estado a fim de compreender o procedimento para o referido 

abono; Ainda foi dada a palavra à trabalhadora do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Lucimara Silva - servidora municipal lotada no CAPS. A mesma apresentou queixa da falta de 

condições de trabalho que afeta a saúde dos trabalhadores e  também dos pacientes. O 

presidente Cláudio falou que a Comissão Executiva tem avaliado as condições da equipe, por 

um procedimento administrativo; Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG, 

referente ao exercício de 2017: apresentado pelo conselheiro Vinício Rocha, houve 

apresentação e debate; a votação ocorrerá na próxima reunião do Colegiado Pleno. Encerrada 

a ordem do dia, forma lidos os informes: 1) o Conselho Municipal do Idoso fará um fórum da 



Rede Setorial, no dia 25 de abril, as 13 h, na FACECA; 2) no dia 09 de abril, o Conselho ocupou 

a Tribuna Livre da Câmara de Vereadores, fomentando um debate que durou quase duas 

horas; 3) que haverá esforços para se manter o horário de início e fim das reuniões do 

Conselho, conforme disposições regimentais propostas pelo presidente; Vinício pediu a 

palavra para propor que se volte a seguir a prestação quadrimestral das contas, que já solicitou 

a contadora Katiucia Pádua para enviar o relatório para aprovação do segundo e quarto 

quadrimestres de 2017. Após, se discutiu a importância da instalação do CAPS 24 horas para 

que não se retorne a lógica de internação em leitos hospitalares, mas se mantenha os 

pacientes com sofrimento mental tratados nos dispositivos CAPS. Nada mais havendo a ser 

tratada, a reunião foi encerrada pelo presidente às 22h, sendo esta ata lavrada por mim, 

Cristina Rezende Valle Souza e que será lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 


