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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 17/05/2016 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 321, 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 17 de maio de 2016, às 19h15. Conselheiros 

presentes: Andrea Cristina Silva Maróstica, Claudio Miranda Souza, Daniela Bernardes Martins, 

Genner Azarias Mendes, Gilcimara Garcia da Cruz Martins, Giovani Pereira Ferreira, João Maria 

Reis Junior, José Aluisio Coelho, José Antônio Valério, Juviane Silva, Leandro de Paula Sarto, Leila 

da Silva Azevedo, Lúcio Fagundes, Maria Lucely de Souza Ramos, Pêdra Gomes, Rosana de Paiva 

Morais, Silvia de Cássia Pala e Vinício Felipe Brasil Rocha. Ausências justificadas: Célio Ferreira, 

Maria Helena Moreira Souza e Rosane Alves Pereira. Registram-se as presenças dos alunos do 

Curso de Nutrição do UNIS – Centro Universitário do Sul de Minas e da UNIFAL – Universidade 

Federal de Alfenas. Às 19h15, o conselheiro Claudio Miranda (segmento dos Usuários), que 

também é 2º secretário da Mesa Diretora do CMSV, designado anteriormente pelo presidente, 

iniciou os trabalhos. Foi lida a ata da reunião anterior e a mesma depois de discutida foi aprovada. 

Logo a seguir, o conselheiro Claudio Miranda proferiu alguns informes: 1 - sobre o Relatório de 

Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, 3º Quadrimestre de 2015, que foi 

encaminhado para o Conselho;  2 – que foi concluído o preenchimento do formulário “Governança 

e Saúde”; 3 - O CMSV realizará eleições  para suplentes dos conselheiros Maria Lucely e Gustavo 

Fernandes;  4 - O conselheiro João Maria Reis Junior pediu licença da Comissão de Contas do 

Conselho em caráter provisório, sendo substituído por Leandro de Paula Sarto (segmento dos 

Trabalhadores de Saúde);  5 - Caminhada pela Luta Antimanicomial a ser realizada dia 18/05/2016, 

cuja saída será no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), à R. Aristides Paiva, nº 20, seguindo até a 

“Praça do ET”, onde haverá várias atividades: abraço simbólico na praça, música, dança, etc..  

Claudio Miranda mencionou que provavelmente deixará o Conselho, tendo em vista a possível 

extinção da instituição a qual representa (Associação dos Moradores do Bairro Bom Pastor e dos 

Amigos de Varginha – AMBAPAV). Logo a seguir deu início a ordem do dia – pauta: Proposta de 

Alteração no Regimento Interno do CMSV: discorreu sobre o regimento-proposta, funções, 

atribuições, deveres, direitos dos conselheiros, pediu que os conselheiros lessem o regimento, 

falou das instituições, a inclusão de grupos de minorias no Conselho, como exemplo grupo de 

mulheres, indígenas, negros, diversidades étnicas; a garantia de espaço para movimentos sociais, a 

importância do debate de ideias, o exercício da cidadania e dos direitos. Frisou que ser conselheiro 

é um exercício de relevância pública; a organização do Conselho, a estruturação da Comissão 

Executiva do mesmo; o direito à reeleição da Mesa Diretora por apenas mais um mandato. A 

conselheira Andréia Maróstica arguiu como sugestão, a renovação da “mesa toda”, evitando assim 

a perpetuação da comissão executiva; o conselheiro Vinício Rocha entende que não haveria 



problema em continuar com o secretário, quando da renovação da Comissão Executiva. Falou 

sobre a alteração do Regimento Interno, que o conselheiro Claudio Miranda propõe seja feita, e 

que seja criada regra para regular o período de vigência da participação dos conselheiros; falou 

sobre o processo eleitoral - as chapas seriam formadas no dia da eleição (proposta); o critério de 

antiguidade no Conselho; alternâncias; assim: usuários, prestadores, trabalhadores, gestores, de 

preferência nesta ordem; o secretário de Saúde José Antônio Valério mencionou que não vê como 

ideal o presidente do Conselho promover a reeleição. Claudio informou que o novo regimento 

será publicado e a partir começar a vigorar; Vinício lembrou que, como critério para repasse da 

verba do FMS – Fundo Municipal de Saúde, todos os municípios tem que ter, obrigatoriamente um 

Conselho.  Colocado em votação o regimento-proposta, foi aprovado por unanimidade. O 

secretário José Antonio Valério enalteceu o trabalho executado pelo conselheiro Claudio na 

revisão do regimento; mencionou que foram atendidas as reivindicações das enfermeiras quanto 

às gratificações (FG - funções gratificadas) pelas chefias dos PSFs, e que já estão recebendo tais 

gratificações prometidas; informa ainda sobre a reforma do PA (Pronto Atendimento) - as obras se 

iniciarão em meados do ano (junho), cujo recurso financeiro, fruto de emenda parlamentar é no 

valor de R$1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais);  a conselheira Silvia Pala indagou ao 

secretário de saúde se existe projeto para uma UTI infantil. Valério informou que não, que a 

demanda é mínima; que através do SUSFácil, as unidades de Alfenas e São Lourenço atendem à 

demanda de Varginha; frisou que Varginha conta com 30 leitos de UTI somando os  hospitais Bom 

Pastor e Regional. Vinício Rocha enalteceu o trabalho do conselheiro Claudio Miranda e fez 

agradecimento ao secretário de saúde José Antonio Valério pela atenção aos profissionais de 

Saúde no que tange ao FG – função gratificada, apesar das dificuldades orçamentárias. A 

conselheira Juviane Silva frisou que o Hospital Bom Pastor continua com os atendimentos normais, 

sem prejuízo à população, inclusive o PA (Pronto Atendimento). A conselheira Andréia Maróstica 

falou sobre o evento “1ª Semana Materno-infantil” que contará com as parcerias da UNIFAL 

(Universidade Federal de Alfenas) e UNIFENAS, a se realizar na última semana de maio e começo 

de junho, e que será divulgado oportunamente. O secretário de saúde José Antonio Valério 

mencionou sobre a eficiência no atendimento do Centro de Fisioterapia e Reabilitação e a 

construção de prédio para sede própria, para o serviço. Proposta de pauta para a próxima reunião: 

“Prestação de Contas Fundo Municipal de Saúde - 3º Quadrimestre de 2015”. Nada mais 

havendo a tratar, o conselheiro Claudio Miranda encerrou a reunião às 21h15, 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.  

 


