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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 19/01/2016 
 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 317, 
realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 19 de janeiro de 2016, às 17h. Conselheiros 
presentes: Célio Ferreira, Cláudio Miranda Souza, Daniela Bernardes Martins, Gustavo Miranda 
Magalhães, João Batista Vieira, João Maria Reis Junior, José Aluísio Coelho, José Antonio Valério, 
Judas Tadeu Ladeira, Lúcio Fagundes, Maria Helena Moreira Souza, Télis de Souza Paulino e Vinício 
Felipe Brasil Rocha. Ausências justificadas: Aparecida Furtado de Oliveira, Marilza Aparecida de 
Oliveira, Rosane Alves Pereira e Stael Maria Costa. Registramos também as presenças do Sr. Joracy 
Gonçalves – chefe do Departamento de Administração e Finanças da SEMUS (Secretaria Municipal 
de Saúde); Meryvone Mansur Bíscaro – coordenadora da Associação do Voluntariado de Varginha 
Vida Viva; Roseane Sousa e Silva – chefe da Vigilância em Saúde e do Diretor Administrativo da 
Guarda Civil Municipal – Tenente Jair Gabriel. Às 17h15, o presidente Célio Ferreira realizou a 
oração de praxe. Iniciados os trabalhos, após a leitura da ata da reunião do mês de 
dezembro/2015, o conselheiro Claudio Miranda solicitou que a mesma fosse aprovada com a 
seguinte errata: no tocante à mencionada mudança da Unidade de Saúde do bairro Bom Pastor 
para a Vila Mendes, fl. 87 do livro de Atas, na verdade houve a discussão sobre a mudança, 
contudo, a mesma não foi feita devido aos argumentos apresentadas por aquela comunidade – ata 
aprovada com essa retificação. O conselheiro Dr. Vinício Rocha questionou a alteração do horário 
desta reunião para as 17h. Célio esclareceu ser em caráter excepcional e que as próximas reuniões 
voltarão ao horário normal, com a primeira chamada às 18h30 e segunda e última chamada às 
19h. Informes: o presidente Célio comunicou ao plenário o recebimento do ofício nº 001/2015, 
expedido pela Unifenas em 17/11/2015 e do ofício 003/2016, expedido pela Associação do 
Voluntariado de Varginha Vida Viva, em 13/01/2016, com a indicação de conselheiros para análise 
do CMSV. Como pontos de pauta: 1 - Posse da Mesa Diretora eleita para o biênio 2016/2017; 2 - 
Termo de Ajuste Sanitário (TAS) / Plano de Trabalho; 3 - Assuntos Diversos. Informou também 
que às 16h40, recebeu telefonema do prefeito Antônio Silva explicando que estava impedido de 
comparecer à reunião para dar posse à mesa diretora do CMSV por motivo de negociação sindical 
da antecipação salarial dos servidores da prefeitura, entre outras atividades. Porém, parabenizou a 
todos os conselheiros e enviou manifestação de profundo respeito pelo conselho; se colocou à 
disposição para qualquer assunto que se fizer necessário; disse ter nomeado o secretário de 
Saúde, José Antonio Valério para dar posse à nova mesa diretora. Foi passada a palavra ao 
secretário Valério que em nome do prefeito municipal declarou empossada a nova diretoria do 
Conselho; agradeceu pela parceria, destacou a importância do Conselho como sendo deliberativo. 
Parabenizou o presidente e sua equipe. Disse que, apesar das incertezas econômicas e políticas 
“faremos todo o possível para atender o conselho em suas demandas”. Célio declarou ser uma 
grande responsabilidade dirigir este Conselho que é um órgão Colegiado, Deliberativo e 
Permanente; que deve ser forte, crítico e atuante; ressaltou a corresponsabilidade de todos os 
conselheiros para o fortalecimento do mesmo. Falou da importância, quando da eleição da nova 
diretoria, de ter tido uma nova chapa concorrendo, pois, o pensar diferente enriquece o debate. O 
presidente mencionou o recebimento do TAS (Termo de Ajustamento Sanitário), cujo processo 
exigia devolução de recursos financeiros. O Sr. Joracy Gonçalves iniciou sua fala, mencionando a 



solicitação de aprovação de Plano de Trabalho, para devolução de verba no montante total de R$ 
507.337,88 (quinhentos e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), para 
pagamento de gastos na vigilância sanitária, cujas parcelas são no montante de R$ 169.112,63 – 03 
parcelas: outubro, novembro e dezembro/2015, conforme determinação do Tribunal de Contas do 
Estado. O presidente Célio esclareceu que na época, a administração municipal resolveu utilizar um 
recurso financeiro destinado à Vigilância Sanitária no “lixão” (ou aterro sanitário), sem a anuência 
do Conselho Municipal de Saúde; que quando soube do fato efetivou denúncia à Promotoria. O 
conselheiro Vinício Rocha lembrou que a Lei Federal Complementar nº 141 é posterior ao uso do 
recurso em assunto, por isso, a época que os recursos foram faturados ainda existia discussão 
sobre o que seria “Gasto em Saúde”, o que ocasionou a decisão do Tribunal de Contas, conforme 
também esclarece o conselheiro Cláudio. O plenário referendou, por unanimidade, a aderência 
do município ao TAS. Claudio Miranda fez sugestão de aumentar o número de conselheiros, dada à 
existência de diversos interessados no seguimento de Usuários; Vinício sugeriu que a encarregada 
da UPA, Rosana de Paiva Silva Morais, participe do Conselho, pelo seguimento de Gestores, 
permanecendo a instituição “Vida Viva” na composição do mesmo; José Antonio Valério frisou a 
importância dos usuários para o Conselho, que tem peso grande em representatividade. O 
conselheiro Télis de Souza Paulino agradeceu o convite para participar do Conselho; Vinício Rocha 
pediu que os conselheiros deliberassem sobre a inclusão de mais usuários. O presidente Célio 
sugeriu que se fizesse tal votação na próxima reunião e pediu que os conselheiros decidissem. A 
maioria deliberou para que se votasse na reunião de hoje. Foi então votada a ampliação e 
aprovada a inclusão de mais dois segmentos dos Usuários, um trabalhador e um gestor, 
garantindo a paridade e a inclusão das 02 instituições interessadas: a Associação do Voluntariado 
de Varginha Vida Viva (titular: Meryvone Mansur Bíscaro – suplente: Ivan da Cruz) e da Unifenas 
Campus de Varginha (titular: Gustavo Miranda Magalhães), para compor o conselho, que passa a 
ter 24 conselheiros titulares e vinte e quatro suplentes. O conselheiro suplente da Unifenas será 
indicado pela instituição, no início das aulas em fevereiro, conforme informação de Gustavo 
Miranda. O conselheiro Vinício Rocha pediu, como ponto de pauta para a próxima reunião, a 
Prestação de Contas do exercício 2015 da execução do recurso para o fortalecimento da adesão do 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - o 
que ficou definido. Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 
18h45, 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. 
 

 

 


