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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 21/03/2017
Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 331,
realizada na Câmara de Vereadores, no dia 21 de março de 2017, às 19h15. Conselheiros
presentes: Ana Maria Barbosa de Oliveira, Arlet Iramar Pereira Diniz, Célio Ferreira, Claudinei
Baroni, Fabiana Faria Botelho, Genner Azarias Mendes, José Aluísio Coelho, Leila da Silva Azevedo,
Lúcio Fagundes, Maria Lucely Souza Ramos, Meryvone Mansur Bíscaro, Rômulo Azevedo Ribeiro,
Rosana de Paiva Silva Morais, Rosane Alves Pereira, Vinício Felipe Brasil Rocha. Ausências
justificadas: Judas Tadeu Ladeira e Silvia de Cássia Pala Reis. Registramos as presenças do Sr.
Rogério Bueno – diretor administrativo do Hospital Regional e conselheiro do CMSV (Prestadores
de Serviços), dos agentes comunitários de saúde (PSF Eldorado e CAIC I), do estudante de
mestrado da Universidade de Alfenas (UNIFAL), Sr Danilo Verginio da Silva, de membros da
Associação Mente Saudável e representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte
Coletivo de Varginha. Pauta: 1- Apresentação do Relatório do SIOPS – Sistema de Orçamento
Público em Saúde 2 e a Pactuação das 23 metas do Estado (SISPACTO). Às 19h15, o presidente
Célio Ferreira iniciou os trabalhos, convidando a todos à oração do Pai Nosso. Foi lida a ata da
reunião anterior pelo conselheiro José Aluísio Coelho (Prestadores de Serviço), e aprovada com a
seguinte ressalva: onde se lê: “programa de imunização”, leia-se “programa de humanização”. O
presidente Célio Ferreira informou sobre ofício a ser enviado ao secretário de saúde, Sr. Mário de
Carvalho Terra, pela comissão executiva do Conselho, solicitando que o presidente seja liberado
para atendimento no CMSV pelo menos um dia por semana e na tarde do dia das Reuniões
Plenárias (terceiras terças-feiras de cada mês), para atender as demandas. Não houve
manifestação contrária do Plenário. Falou do ofício nº 05/2017 do UNIS (Centro Universitário do
Sul de Minas), solicitando a indicação de um conselheiro de saúde para representação junto ao
Conselho de Ética e Pesquisa daquela instituição; citou a solicitação do diretor do Hospital Bom
Pastor, Sr. Luiz Fernando Alfredo, para indicação de um representante do CMSV no Conselho
Curador daquela Fundação; ficou definida a participação do conselheiro Genner Azarias Mendes
(Trabalhadores de Saúde); quanto à participação no Conselho Diretor do Hospital Regional, o
senhor Rogério Bueno frisou que, legalmente, não é obrigatório que se tenha um membro do
CMSV, mas se prontificou em verificar as disposições legais no estatuto da instituição, que é de
1932. A conselheira Meryvone Mansur Bíscaro (Usuários – Voluntariado Vida Viva) apresentou
como sua suplente a Sra. Arlet Iramar Pereira Diniz. Logo a seguir o presidente Célio passou a
palavra à agente do PSF Pró-saúde, Ana Claúdia Terra Ferreira; a mesma reclama que o recurso
financeiro advindo do Governo Federal para pagamento do 14º salário aos agentes comunitários
de saúde que fora depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde em dezembro/2016, mas
que o pagamento até hoje não fora efetuado. O presidente Célio Ferreira informou que fez

diligência junto a setor de RH do município e obteve a informação de que a autorização para
pagamento ainda não chegou àquele setor; e que, segundo o chefe de depto. de administração e
finanças da SEMUS, Sr. Joracy Gonçalves, o pagamento será efetuado na folha de abril. Célio
informou o recebimento do ofício 226/2017, da Promotoria de Justiça da Comarca de Varginha,
dando ciência ao Conselho da notificação encaminhado ao município sobre cobrança de valores
para pagamento de procedimentos do SUS, sobretudo no que tange ao TFD (Tratamento Fora do
Domicilio). Informou ainda o recebimento do ofício nº 033/2017, da Secretaria Municipal de
Saúde, informando que acatou a recomendação da promotoria e que enviou nota informativa a
todos os setores da Rede de Saúde do município. Logo a seguir o presidente passou a palavra a
Sra. Ana Maria Barbosa (Gestores), para que apresentasse o relatório SIOPS (Sistema de
Informação de Orçamento Público em Saúde) e a Pactuação das 23 Metas junto ao Estado, para o
exercício de 2017; após sua apresentação, houve questionamentos e sugestões ao pacto, por
parte de alguns conselheiros. O relatório foi colocado em regime de votação e aprovado por
unanimidade. Logo a seguir, Rosana Morais (coordenadora da UPA), passou a discorrer sobre a
aquisição de equipamentos para àquela instituição, através de emenda parlamentar, no valor de
R$ 241.550,00 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta reais). Os equipamentos:
03 monitores multiparâmetros e 03 ventiladores pulmonares para sala de emergência e as
modificações das especificações que atualmente encontram-se obsoletas; o presidente do
Conselho solicitou que a coordenadora envie a documentação das referidas modificações para
este Conselho. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O conselheiro Vinício
Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores de Saúde), fez convite a todos os conselheiros, para o evento
“Dia Mundial da Saúde”, a realizar-se no dia 08 de abril, em Varginha, na Concha Acústica. O
presidente Célio Ferreira sugeriu como pauta para a próxima reunião a apresentação do relatório
de Auditoria na SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde) e do CMSV. Nada mais havendo a ser
tratado o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 22h05, 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.

