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REUNIÃO PLENÁRIA DO CMSV – 20/10/2015 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 313, 

realizada na Câmara de Vereadores de Varginha, no dia 20 de outubro de 2015, em 

segunda e última chamada às 19h. Conselheiros presentes: Célio Ferreira, Vinício 

Rocha, José Aluísio Coelho, João Maria Reis Junior, Stael Maria Costa, Judas Tadeu 

Ladeira, José Luiz Aparecido, Silvia de Cássia Pala, José Ramos Marcelino, Andrea 

Cristina Silva Maróstica, Rosane Alves Pereira, Aparecida Furtado de Oliveira, José 

Antonio Valério. Ausências justificadas: Natália Martinuzzo, Fernando dos Santos 

Mesquita e Maria Helena Moreira de Souza. Registram-se as presenças dos alunos do 

curso “Técnico em Saúde” da Escola Impacto, e da UNIFENAS: Breno Clementino dos 

Santos e Gustavo Miranda Magalhães, respectivamente. Presenças de Altair Camilo 

Macário, Rosana de Paiva Silva Morais e Maria Luceli de Souza Ramos - delegados na 

8ª Conferência Estadual de Saúde, Izabela Takeda Barbosa – 9º BBM (Batalhão de 

Bombeiros Militar). Às 19h20, o presidente Célio Ferreira abriu os trabalhos. Foi feita a 

leitura da Ata da última reunião do CMSV e a mesma foi discutida e aprovada. 

Entretanto o conselheiro Vinício Rocha solicitou que se corrigisse a data da 15ª 

Conferência Nacional de Saúde; que será realizada de 01 a 04 de dezembro de 2015 e 

não 23 a 26 de novembro de 2015, como constava da ata.  Pauta: SAMU – 

Apresentação das suas atividades desde sua implantação até os dias atuais. O 

presidente Célio Ferreira, informou ao plenário que recebeu telefonema às 17h, do Sr. 

Jovane Ernesto Constantini, supervisor administrativo e gerente de logística do SAMU, 

alegando que no momento estava em uma reunião de trabalho na cidade de Guaxupé 

(MG) e que seria quase impossível chegar a tempo para a reunião ordinária do CMSV, 

onde ele faria explanação sobre a pauta do dia: o SAMU; desculpou-se pelo 

contratempo e se colocou à disposição para o agendamento de nova data. O 

presidente, então; convidou os presentes para que se discutissem vários assuntos de 

relevância para o SUS, sendo acolhido por todos a indicação. O conselheiro José Ramos 

Marcelino relatou que no dia de hoje, passou por atendimento na UPA e notou que 

por volta das 18h e 30m um médico deixava o atendimento e que apenas  informou a 

recepcionista que estava saindo mais cedo. A coordenadora da UPA; sra. Rosana de 

Paiva Silva Morais, informou que o horário de atendimento naquela unidade é de 07h 

às 19h e que iria apurar o fato; caso se comprovasse a denúncia o médico teria seu 

ponto descontado. O secretário Valério solicitou auxílio do CMSV no sentido de 

fiscalizar o horário de trabalho dos médicos, sugeriu a criação de  uma comissão para 



esse fim.  A conselheira Stael Costa desafiou o secretário para que se fizesse uma visita 

em uma unidade de saúde numa sexta-feira no período da tarde para comprovar se 

haveria algum médico trabalhando. O presidente, Célio mencionou e cobrou do 

secretário de saúde, Sr. José Antônio Valério, a resposta sobre o documento do 

Conselho Estadual de Saúde com referência ao Relatório Anual de Gestão/2014 - 

enviado para a chefia do Departamento de Políticas Públicas de Saúde, Sra. Ana Maria 

Barbosa no dia 24 de agosto de 2015;  lamentou profundamente a retirada do veiculo 

Fiat/Pálio, placas OXJ – 2570, objeto de locação da Administração Municipal; veículo 

este, que estava à disposição para atender as necessidades do Conselho desde o início 

do ano; com justificativa do chefe do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), Sr. Antonio 

Rodrigues Naves Filho de que o prefeito  havia determinado a devolução de 25% do 

número da frota alugada para uma possível redução de gastos; mas essa atitude, vem  

dificultando, comprometendo e enfraquecendo em muito as ações do Conselho; o 

Conselho de Saúde se encontra hoje de “pernas quebradas...” - afirmou o presidente. 

O secretário Valério afirmou que fará o possível para repor o carro para o CMSV; o 

presidente Célio, solicitou apoio do secretário Valério para a confecção de crachás para 

os conselheiros, para serem utilizados no acesso às unidades de saúde; falou, também 

que está empenhado na resolução da composição do Conselho; foi publicado no 

“Jornal Varginha” - órgão oficial do município, notificando a conselheira Telma de 

Oliveira Marques do segmento do “Trabalhadores de Saúde” que nunca compareceu a 

uma reunião do conselho;  a Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL (Diretório 

Acadêmico Florestan Fernandes) e a  Amparo as Mães  de Alto Risco (AMAR) -  

representantes do segmento “USUÁRIOS”, não estarem mandando representantes 

para o Conselho e que manifestassem interesse em continuar participando do 

Conselho ou não ; a necessidade de um plano de ação para o Conselho para utilização 

de recursos do incentivo financeiro para fortalecimento dos Conselhos de Saúde, que 

tem direito a R$20.000,00 (vinte mil reais) em três parcelas; tendo já recebido o 

depósito em conta específica do Conselho a primeira parcela, no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais); - a necessária atualização e modernização da Lei nº 1968, que criou o 

Conselho Municipal de Saúde de Varginha e de seu regimento interno, para o 

recebimento das outras parcelas. Ofício  do Conselho Estadual de Saúde solicitando 

que o CMSV manifeste sobre as dificuldades encontradas dos usuários do TFD, nos 

tratamentos de saúde em Belo Horizonte; a informação da contadora da Secretaria de 

Saúde; Sra. Katiúcia de Pádua, sobre a retificação na prestação de contas do último 

quadrimestre de 2014 no tocante à transferência de recurso financeiro ao CETOE 

(Centro de Terapia Ocular); o conselheiro Vinício Rocha confirmou o código de 

aplicação do recurso transferido de R$ 259.638,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, 

seiscentos e trinta e oito reais) – código 310.000/fonte 01 – como feito corretamente. 

Outro informe do presidente Célio Ferreira: comunicado feito pela Secretaria Estadual 

de Saúde, antecipando que em breve haverá auditoria na SEMUS – Secretaria 

Municipal de Saúde, com a efetiva participação do Conselho Municipal de Saúde de 

Varginha, que terá que ter membros do segmento “Usuários”. Ficou definida a 



participação dos seguintes conselheiros do segmento: José Luiz Aparecido e Aparecida 

Furtado de Oliveira. O secretário de saúde José Antonio Valério frisou a importância de 

o Conselho zelar pela saúde no município; falou sobre a responsabilidade do 

presidente, reconheceu a necessidade de veículo para as diligências. Destacou o 

problema da comunicação dentro da Rede de Saúde; mencionou sobre a Unidade de 

Saúde - PSF do bairro  Vila Mendes, que está totalmente concluída. O presidente Célio, 

sugeriu ao secretário de saúde, que se organizasse uma visita nas 08 (oito) unidades de 

saúde em construção, agendando uma data e disponibilizando o transporte para os 

conselheiros. Aludiu que recebeu denúncias de moradores do bairro Imaculada, sobre 

o problema de água contaminada do reservatório da unidade de saúde do CAIC 

(Centro de Atividades Integradas da Criança), que tem afetado também os usuários, 

estudantes, trabalhadores e crianças da creche, escola e unidade de saúde daquela 

região. Informa que foi feita coleta da água e enviada a Belo Horizonte para análise. 

Informou que a COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), fez sugestão de 

ligar o hidrômetro até a caixa de água  daquele prédio e que a solução definitiva para o 

caso, segundo o farmacêutico da Vigilância Sanitária do município, Sr. Rafael Moreira 

Reis, seria a desativação do reservatório de água subterrâneo do prédio, com 

capacidade de 40.000 litros de água. O estudante do curso “Técnico em Saúde” da 

Escola Impacto, Breno Clementino dos Santos, pediu a palavra  para comentar sobre o 

SUS, que, segundo seu entendimento, está funcionando sob pressão; que a população 

desconhece seus direitos como usuária e existe má administração dos recursos. O 

secretário de saúde frisou que concorda em parte com sua fala, mas que o SUS tem 

muitos pontos positivos. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 21h25, 

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. 

 

 


