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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 19/07/2016 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 323 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 19 de julho de 2016, às 19h. Conselheiros 

presentes: Andréa Cristina Silva Maróstica, Aparecida Furtado de Oliveira, Célio Ferreira, Genner 

Azarias Mendes, Gilcimara Garcia da Cruz Martins, Gustavo Miranda Magalhães, José Antônio 

Valério, João Maria Reis Júnior, Judas Tadeu Ladeira, Juviane Silva, Leandro de Paula Sarto, Leila da 

Silva Azevedo, Maria Lucely Souza Ramos, Máriman Silvério de Resende Silva, Pêdra Gomes, 

Renata Naves Cazelato Alves, Rosane Alves Pereira, Stael Maria Costa, Télis de Souza Paulino, 

Vinício Felipe Brasil Rocha. Ausências justificadas: Cláudio Miranda Souza, José Luiz Aparecido, 

Maria Helena Moreira Souza e Rosana de Paiva Silva Morais. Registramos também as presenças 

das enfermeiras Roseane Sousa e Silva (coordenadora da Vigilância Epidemiológica), Paula Cristina 

Ribeiro Gomes (Comitê de Combate à Dengue), Gilmara Paiva (coordenadora/UPA) - 

representando na ocasião a Sra. Rosana de Paiva Morais, e do Sr. José Donizete de Souza 

(encarregado do Setor de Vigilância Ambiental). Às 19h15, o presidente Célio Ferreira convidou os 

presentes a recitarem a oração do “Pai-Nosso”. Iniciados os trabalhos, após a leitura da ata da 

reunião do mês de junho de 2016, a mesma foi discutida e aprovada por unanimidade, com as 

seguintes retificações: onde se lê “auto-exame de mamas”, leia-se “exame clínico das mamas”. Em 

relação aos assuntos deliberados no mês de junho: a conselheira Andréa Cristina Silva Maróstica 

(Gestores), informa que ficou acertado com a direção do Hospital Regional do Sul de Minas que a 

mesma continua representando a instituição no Conselho Municipal de Saúde (CMSV). O 

presidente Célio questiona o secretário Valério sobre o andamento da publicação no órgão oficial 

do município do Regimento Interno, com suas modificações. O mesmo informou que já foi 

homologado e encaminhado à procuradoria Geral do Município. Célio justifica a mudança de 

pauta sugerida na reunião anterior (PADI – Programa de Atenção Domiciliar e Internação) para a 

discussão sobre as ações de combate à Dengue, devido à prioridade na situação epidemiológica 

atual. O conselheiro Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores de Saúde) sugere convidar o Sr. 

Dionísio Leite (coordenador do PADI), para participar de uma reunião ordinária, para explanação 

sobre o funcionamento do PADI e como esse serviço pode colaborar no processo de 

desospitalização no Hospital Bom Pastor, tendo em vista a necessidade de leitos com as reformas 

e adequações no Pronto-Atendimento. O secretário de Saúde Antônio Valério ressalta que o PADI 

não é apenas um programa para pacientes idosos, sem o cuidado de familiares. É um programa de 

alto custo para a Saúde do município, devido aos suplementos alimentares, oxigênio, nutrição, 

dentre outros. Informes: a) Visita no PA/FHOMUV: Foi realizada no dia 24 de junho. Estiveram 

presentes os conselheiros Célio Ferreira, Gustavo Miranda, Judas Tadeu, Juviane Silva e Maria 



Jucely. O presidente declara que ficou muito satisfeito com o empenho e dedicação dos servidores 

do local, quando do início da obra, tendo que transferir todo o antendimento do PA (pacientes, 

medicação, equipamentos, mobiliário, etc.) e que a comissão foi muito bem recebida pela 

instituição. b) Comissão de Acompanhamento e Contratualização (Regulação/SUSFácil): o 

presidente Célio informou ao Plenário que participou de uma reunião na Superintendência  

Regional de Saúde (SRS) no dia 01 de Julho, com a Comissão de Acompanhamento e 

Contratualização (Regulação/SUS-Fácil), com os seguintes técnicos: Luís Wagner da Silva 

(Regulação), Fernando Mesquita (Atenção Primária),  Eunice Olímpio (Gestão Micro-Regional), 

Poliana Pereira (Núcleo de Redes) e Célio Ferreira (CMSV), para deliberar sobre punição ou não ao 

Hospital Regional do Sul de Minas pelo não cumprimento de metas nas internações, pois o mesmo 

é um hospital contratualizado junto ao Estado de Minas Gerais na Média-Complexidade e recebe 

um recurso na ordem de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). Na ocasião foi informado 

da assinatura de contrato pelo secretário de Saúde e pelo prefeito do município, via GEICOM 

(Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas), onde a Secretaria Estadual de Saúde 

disponibilizará recurso financeiro para contratação de um profissional médico para atuar como 

Gestor de Contratos. c) Ofício 097 de 05/07/2016: o presidente informa que foi encaminhado 

ofício a Sra. Katiúcia de Pádua (contadora da Secretaria Municipal de Saúde), solicitando 

novamente o envio do Relatório de Prestação de Contas, referente ao 1º Quadrimestre de 2016 ao 

Conselho Municipal de Saúde. Informa que o mesmo relatório já havia sido cobrado 

anteriormente, via email, mas não houve retorno e solicitou auxílio do secretário no sentido de 

agilizar a entrega do referido relatório.  d) Visita Programada às Unidades de Saúde em 

Construção: o presidente convida a todos os conselheiros para a visita agendada para o dia 20 de 

Julho às 14h. Os conselheiros interessados deverão comparecer à sede do CMSV (R. Delfim 

Moreira, 246, Centro, salas 101/102), no horário previsto. e) Mudança de local de atendimento - 

confecção Cartão SUS: Foi comunicado a todos que o serviço está sendo realizado na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde (Av. Major Venâncio, 100, Centro) e não mais no Setor de Protocolo 

da prefeitura. f) Eleições Municipais 2016 - candidaturas de Conselheiros de Saúde: o presidente 

Célio Ferreira informa e orienta a todos os conselheiros que querem se candidatar nas eleições 

municipais deste ano devem afastar-se das funções de conselheiro, a partir do registro de suas 

candidaturas junto à Justiça Eleitoral. g) Apresentação do modelo do Crachá dos Conselheiros 

Municipais: foi apresentado a todos o modelo do crachá para apreciação e aprovação. Houve 

apenas uma objeção do conselheiro Judas Tadeu Ladeira (Usuários), da inclusão de texto 

observando “uso exclusivo quando representando o CMSV” i) Preenchimento da vaga do 

segmento “Usuários”: O presidente informa o recebimento de ofício 01/2016 da Associação do 

Bairro Bom Pastor e dos Amigos de Varginha (AMBPAV), comunicando o desligamento da 

instituição, junto ao CMSV e comunica o interesse da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), 

subseção Varginha em compor o CMSV, tendo em vista já terem sido convidado noutra ocasião. 

Ratifica agora esse interesse, através do ofício 227/2016, indicando os seguintes representantes: 

Claudio Miranda Souza (titular) e Érika Millani (suplente), sendo acatado por todos os presentes. 

Ordem do dia: Ações de Combate a Dengue Chikungunya e Zika Vírus: dando início à pauta da 

reunião, a conselheira Juviane Silva (Gestores) apresentou relatório do Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica do Hospital Bom Pastor ressaltando que no mês de abril houve um maior número 

de notificações de casos de suspeita de Dengue (166) e que no período de março a julho foram 



notificados um total de 262 casos. Paula Cristina Ribeiro Gomes informa que até o presente 

momento foram notificados 4.500 casos e apresentou gráficos da situação epidemiológica, 

comparando anos anteriores (2014-2015-2016). Explica ainda que o número de notificações esteja 

diminuindo, devido à sazonalidade da doença, mas, informa que 80 a 90% destes casos suspeitos 

estão voltando com teste rápido positivo. Os bairros que mais apresentam casos confirmados de 

Dengue são os bairros Centro, Sion e Canaã. A questão de o Centro ter o maior número de casos 

foi muito debatida entre os presentes, mas não ficaram satisfatoriamente claros os motivos. Um 

deles - muito bem explanado pelo Sr. José Donizete de Souza, é a questão dos casarões antigos 

fechados e a questão do mapeamento da região. Paula destaca a criação do Comitê Municipal de 

Enfrentamento da Dengue, Chicungunya e Zika Vírus, que conta com a participação de vários 

setores, inclusive do CMSV. Juntamente com a enfermeira Roseane Souza e Silva, apresentou 

algumas ações desenvolvidas e relata a dificuldade de participação dos presidente dos conselhos 

comunitários dos bairros da cidade. O presidente Célio informa a todos que fez contato telefônico 

com o Sr. Marcos Batista – chefe do setor de Orçamento Participativo, solicitando contatos dos 

presidentes dos conselhos comunitários, para que se estabeleça uma articulação nas ações de 

combate à Dengue, mas o mesmo justificou que, devido ao período eleitoral, é preciso ter cuidado 

no fornecimento dessas informações. O presidente Célio, que também é membro titular do 

Comitê, se comprometeu a procurá-lo e explicar a necessidade dessa solicitação. Paula conclui sua 

apresentação relatando que foram notificados, por orientação da Superintendência Regional de 

Saúde de Varginha 07 casos de Zika Vírus, mas sem confirmação. A enfermeira Gilmara Paiva 

apresenta a situação de notificação, acompanhamento e tratamento dos casos da Dengue na 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - local onde se concentra maior número de casos  

suspeitos; informa que o recorde de atendimento foi em uma segunda-feira do mês de abril, 

totalizando 600 casos. Nesta situação, a coordenadora da UPA solicitou auxílio para que as ações 

fossem amenizadas no sentido de desafogar e proporcionar melhoria no atendimento aos 

pacientes na UPA. O Sr. José Donizete de Souza apresenta ao plenário inúmeras ações 

desenvolvidas pelo setor; dentre elas destaca: 1) a criação de um formulário para a comprovação 

e registro das visitas realizadas em domicílios fechados; 2) o mutirão regional com apoio da EPTV; 

3) a carreata de combate à Dengue; 4) recolhimento de pneus; 5) a cooperação e apoio do 

Conselho Brasileiro de Ambientalismo (COBAM) e Tiro de Guerra; 6) notificações de  escorpiões, 

morcegos e pombos; dentre outras. O presidente Célio agradece a presença e participação de 

todos e destaca que todas as apresentações foram muito esclarecedoras. O conselheiro Judas 

Tadeu Ladeira (Usuários) informa a todos que o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do 

Meio Ambiente (CODEMA), doou 02 bombas costais para a Vigilância Ambiental. O secretario de 

saúde, Sr. José Antônio Valério, agradece o trabalho de toda a equipe e relata a sua experiência 

quando foi acometido pela Dengue e que foi muito bem atendimento na UPA. O presidente Célio 

agradece a presença de todos e afirma que se o relatório de Prestação de Contas do Fundo 

Municipal de Saúde for entregue em tempo, será encaminhado para a Comissão de Análise de 

Contas e essa matéria será ponto de pauta para a próxima Reunião Plenária Ordinária do mês de 

agosto/2016.  Foi sugerido pelo conselheiro Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores de Saúde) a 

elaboração de um cronograma com temas/pautas para as próximas reuniões deste ano. Nada mais 

havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada 21h10 e eu, Stael Maria Costa (1ª secretária do 



CMSV) (Trabalhadores de Saúde), lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e demais 

conselheiros, após lida, discutida e aprovada. 

 


