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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 21/06/2016 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 322 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 21 de Junho de 2016, às 19h. Conselheiros 

presentes: Andrea Cristina Silva Maróstica, Aparecida Furtado de Oliveira, Célio Ferreira, Cláudio 

Miranda Souza, Genner Azarias Mendes, Giovani Pereira Ferreira, Gustavo Miranda Magalhães, 

João Maria Reis Júnior, José Aluisio Coelho, José Antônio Valério, Judas Tadeu Ladeira, Leandro de 

Paula Sarto, Lúcio Fagundes, Maria Helena Moreira Souza, Maria Lucely Souza Ramos, Máriman 

Silvério de Rezende Silva, Meryvone Mansur Bíscaro, Pêdra Gomes, Rosana de Paiva Morais, 

Rosane Alves Pereira, Silvia de Cássia Pala, Stael Maria Costa e Vinício Felipe Brasil Rocha. 

Ausências justificadas: José Luiz Aparecido e Juviane Silva. Às 19h10 o presidente Célio Ferreira 

convidou os presentes a recitar a oração do “Pai Nosso”. Iniciados os trabalhos, o presidente 

manifestou repúdio à coordenação da Câmara de Vereadores por mais uma vez a reunião ter sido 

transferida para um local totalmente inadequado, tendo em vista que, no espaço de costume 

(Plenário da Câmara), acontecia o “Fórum Varginha 2050”. Realçou que o Calendário Anual de 

Reuniões Ordinárias do CMSV foi encaminhado via ofício ao presidente da Câmara, no final de 

dezembro de 2015 para agendar, antecipadamente, as reuniões do ano de 2016; destaca ainda 

que não foi informado do evento em referência. Em seguida foi realizada a leitura da Ata da 

reunião do mês de maio de 2016 e a mesma foi discutida e aprovada. Entretanto, após a leitura da 

Ata, o presidente fez um esclarecimento em relação ao Regimento Interno - aprovado no mês de 

maio. Que uma Comissão Especial de conselheiros foi eleita para analisar as modificações, 

adequações e atualizações ao regimento, já há um bom tempo e citou alguns membros daquela 

comissão: Célio Ferreira, Demétrio Junqueira Figueiredo, Luiz Carlos Pereira, Judas Tadeu Ladeira, 

etc.. A questão da mudança do mandato de 01 para 02 anos e a recondução da Mesa-Diretora 

para mais um mandato foi definida por voto em separado, a fim de adequar às normas do 

Conselho Nacional de Saúde e o Cadastro no Conselho Estadual de Saúde (CAD-CESMG). Célio 

agradeceu a colaboração do conselheiro Claudio Miranda Souza (Usuários) e 2º secretário da 

Comissão Executiva, pelas adequações e formatação do Regimento Interno do CMSV e informa 

que o referido documento foi encaminhado ao secretário de saúde, José Antônio Valério, para 

providências em relação à publicação do mesmo, conforme ofício nº 096 de 09/06/2016. 

Informes: Fechamento do Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor: O presidente Célio 

informou ao Plenário que participou no dia 24/05/2016 de uma reunião de alinhamento com 

todos os atores da Rede de Saúde de Urgência e Emergência, no auditório da Fundação Hospitalar 

do Município (FHOMUV). Destaca que, para o custeio das obras de adequações do PA, obteve-se 

recurso na ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), oriundos de Emenda 



Parlamentar, sendo destinados 50% para o Pronto Atendimento e 50% para o Centro de 

Oncologia. O presidente também convida a todos os conselheiros para uma visita às Unidades de 

Saúde em construção e o secretário de Saúde, José Antônio Valério informa que este é o momento 

oportuno pois a obras encontram-se bem avançadas. Rede de Saúde de Varginha recebe Moção 

de Aplauso pela Câmara de Vereadores: o presidente Célio ressalta a importância do recebimento 

da moção e declara que, enquanto Conselheiros de Saúde, devemos nos sentir contemplados, pois 

atuamos no planejamento das ações, legitimamos e acompanhamos a execução dos Programas de 

Saúde do Município. O secretário de Saúde, Sr. José Antônio Valério justifica que quando o 

vereador Adilson Rosa o comunicou sobre a homenagem, o mesmo foi à Câmara para recebê-la e 

foi pego de surpresa e não houve tempo hábil de comunicar ao CMSV. Informa também sobre a 

reforma da Unidade de Saúde do Bairro Santana, que já tem os recursos financeiros disponíveis, 

porém, enfrenta dificuldade de locação de um imóvel no bairro para transferência da unidade no 

período da reforma. Confecção dos Crachás para os Conselheiros: o presidente Célio informa que  

crachás estão sendo elaborados para melhor identificação dos conselheiros, no momento de 

visitas às Unidades de Saúde. Marcha Social em Defesa as Saúde, Seguridade Social e 

Democracia: será promovido pelo Conselho Nacional de Saúde, em Brasília/DF,  no dia 6 de Julho 

de 2016 e convida todos os conselhos estaduais e municipais para participarem. A conselheira 

Andrea Cristina Silva Maróstica (Prestadores de Serviços) informa a todos os presentes que, com a 

troca na diretoria do Hospital Regional do Sul de Minas - entidade a qual representa, poder ser 

indicado um outro conselheiro (a) para a representação da instituição. Agradece a oportunidade 

de participação no Conselho Municipal de Saúde e aguarda o posicionamento da Instituição. O 

presidente agradece a participação ativa da conselheira e manifesta que gostaria que não 

houvesse a substituição da mesma. Agradecimento ao Conselho Municipal de Conservação e 

Defesa do Meio Ambiente - CODEMA: o conselheiro Vinício Felipe Brasil Rocha agradece ao 

conselheiro Judas Tadeu Ladeira – que também é presidente do CODEMA, pela doação das lixeiras 

em aço inox para coleta dos resíduos de Saúde no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas); 

agradece também ao Sr. secretário de Saúde na questão da remuneração/valorização da classe 

dos Técnicos de Enfermagem do nível E10 para E13. O secretário informa que já tem o recurso 

financeiro, mas está aguardando a aprovação da Câmara Municipal de Vereadores. Prestação de 

Contas do 3º Quadrimestre de 2015 do Fundo Municipal de Saúde: A Comissão de Contas do 

Conselho Municipal de Saúde, formada pelos seguintes conselheiros: Célio Ferreira, Gustavo 

Miranda Magalhães, Leandro de Paula Sarto, Télis de Souza Paulino, Vinício Brasil Felipe Rocha e 

Lúcio Fagundes, após reunião de trabalho na sede do CMSV nos dias 02 e 03/06/2016, depois de 

sanar dúvidas e questionamentos inerentes à prestação de contas, elaborou o relatório e emite o 

parecer, que foi lido pelo presidente do Conselho, para deliberação do plenário: “NÃO 

ENCONTRAMOS NENHUM FATO QUE DESABONE A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE: SETEMBRO, OUTUBRO, 

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. Entretanto a comissão adverte que o Pagamento de Subsidio 

UNIMED ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINDSERVA), seja desvinculado da conta-

corrente/BB nº 75030-1, pois o entendimento é de que esse pagamento seja feito com recursos da fonte – 

1, do Tesouro Municipal”. O presidente Célio colocou em regime de votação o relatório/parecer da 

Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 2015, sendo 

provado por unanimidade. Logo a seguir o presidente passou a palavra à conselheira Meryvone Mansur 

Bíscaro (Usuários), para explanar sobre o tema mamografia. A mesma sugere a elaboração de um 



protocolo onde todo ginecologista faça o exame clínico da mama às pacientes no momento da 

consulta ginecológica, pois nem todo médico o realiza. Como há uma faixa etária definida pelo SUS 

para a realização da mamografia, o autoexame feito pelo ginecologista é mais um dado clínico 

utilizado na prevenção. Deveria haver um protocolo da mesma forma que existe em algumas 

Especialidades Médicas. A Conselheira Stael Maria Costa apresentou a todos um pouco das atividades 

que são realizadas no CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial), a adequação do espaço físico da Farmácia 

de acordo com as regulamentações farmacêuticas e sanitárias; o trabalho exercido por toda equipe que 

cuida da melhor forma possível da população com sofrimento mental, onde todos os funcionários, 

independentes da sua formação, estão envolvidos no acolhimento e atendimento dos pacientes. O 

secretário de Saúde, José Antônio Valério, informa que, até o mês de outubro de 2016 a implantação do 

Sistema de Prontuário Eletrônico na Rede Municipal de Saúde será concluída. O conselheiro Vinício Felipe 

Brasil Rocha (Trabalhadores de Saúde) sugeriu como pauta para a próxima reunião: Regulação da 

Desospitalização dos pacientes do SUS e/ou “privados”/”conveniados” - via Programa de Atenção 

Domiciliar e Internação (PADI). Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião às 22h15. O 

presidente agradeceu a presença de todos e eu, Stael Maria Costa - 1ª secretária do CMSV, lavrei a 

presente Ata, que será assinada por mim e demais conselheiros, após lida, discutida e aprovada. 

 


