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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 21/08/2018 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de nº. 350, 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Varginha, no dia 21 de agosto de 2018, em 

segunda e última chamada às 19h03. Conselheiros presentes: Benedito Memento (Usuários), 

Carlos Henrique Peloso Silva Jr. (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Genner Azarias 

Mendes (Trabalhadores), Gesio Rafael da Fonseca (Usuários), João Maria Reis Júnior 

(Trabalhadores), Juviane Silva (Gestores), Luciana Fernandes Ramos (Usuários), Maria do Carmo 

Coelho (Usuários), Mario de Carvalho Terra (Gestores), Paulo Henrique Pazotti (Usuários), Rogério 

Bernardes Bueno (Prestadores de Serviços), Rosana de Paiva Silva Morais (Gestores), Sílvia de 

Cássia Pala Reis (Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários) e Vinício Felipe Brasil Rocha 

(Trabalhadores). Faltas justificadas: Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), Célio Ferreira 

(Trabalhadores), José Luís Aparecido (Usuários), Luiz Paulo Riceputi Alcântara (Gestores), Marco 

Antônio Barros (Usuários) e Thaís Corcetti (Usuários).  Registramos também a presença de Andrea 

C. S. Maróstica, Daniele Caroline Faria Moreira, Dirceu Alves, Maristela Esper, Roseane S. e Silva. 

Ordem do dia: O presidente Cláudio Miranda informa que inverterá a pauta a pedido do 

conselheiro Vinício Rocha. Assim, feito trazido à mesa: 01) Apresentação e discussão da carteira 

de serviços da Atenção Primária, para o ano de 2019 - apresentação explanada pelo conselheiro 

Vinício Rocha, informando que o objetivo é fortalecer a Atenção Primária. Houve algumas dúvidas 

as quais foram sanadas, referentes à Atenção Primária como ordenadora da Rede de Cuidado; 

Acesso à população transgênero; as dificuldades para a formação de equipes e a atual cobertura 

de estratégia de Saúde da Família no município, que remonta a 53,3%; a apresentação e a 

participação do Conselho na construção da carta de serviços é requisito de sua validade, conforme 

Resolução SES nº. 6194 de 18 de abril de 2018. As 20h15, o Sr. Mário Terra, pede a palavra e faz 

dois convites para: a Inauguração da Unidade Básica do bairro Imaculada em 15/09/2018; e, 

inauguração da Unidade Básica do Novo Tempo, em 22/09/2018. Sr. Mário também repassa o 

convite para o Seminário de Judicialização em Saúde Pública, que acontecerá no Teatro Mestrinho, 

ministrado pelo Consórcio CISSUL/SAMU; na mesma oportunidade, informa que haverá, em breve, 



um ambulatório de feridas na Policlínica Central e que será instituído uma Câmara de Mediação 

Técnica para a Judicialização da saúde, composta por um nutricionista, farmacêutico e um médico. 

Ainda, informa que foi contratada uma equipe de manutenção para consertos nas unidades de 

saúde. Fora feita nova inversão de pauta, a fim de possibilitar a liberação da equipe de Vigilância 

Epidemiológica. Assim, as 20h35, foi pautado: 02) Apresentação do Plano de Ação Conjunto entre 

Vigilância em Saúde e Atenção Primária em Saúde – foi apresentado por Roseane Silva - 

coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), abordados 

alguns pontos como: todas as unidades de saúde terem uma câmera para armazenar vacinas, 

sendo que falta uma sala de vacina da Policlínica Central, sendo assim cientificado o Conselho. 

Ainda foi por ela apresentado: 03) Programa de Monitoramento das Ações em Vigilância em 

Saúde, que possibilitará a aquisição de bens pela Vigilância Epidemiológica. Em relação ao projeto 

de aquisição de produtos, após algumas discussões, permaneceu a dúvida se alguns itens na lista 

poderiam ser adquiridos, se configurariam material permanente, que era permitido, ou de 

consumo, vedado pela Resolução da SES (Secretaria de Estado da Saúde), que regula o projeto. 

Além de discussões sobre datas e valores dos produtos, após isso, se deliberou por aprovar o 

plano, com ressalvas, referentes a verificação sobre os produtos, bem como a retificação das 

datas. Neste momento, Rogério Bueno, conselheiro e diretor do Hospital Regional do Sul de Minas 

(HRSM), convida todos para as comemorações do 95º aniversário do hospital, inclusive para missa 

às 10h do próximo domingo na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. (Então, finalmente, o 

presidente Cláudio traz para apreciação: 04) Renovação dos Trabalhadores - Cláudio informa que 

houve apenas uma inscrição válida de uma trabalhadora, Vivian Kiyomi, mas que, apesar do 

adiantado da hora, não compareceu à reunião, por isso, Cláudio solicitou deliberação por parte do 

Colegiado Pleno sobre o que fazer. Assim, por consenso, se determinou adiar a renovação dos 

Trabalhadores para o mês de setembro, para que a inscrita pudesse comparecer, após contato do 

colegiado sobre seu interesse, bem como, se definiu por prorrogar o edital de renovação dos 

Trabalhadores. Registra-se que, ainda houve duas inscrições de cidadãs, que confundiram a 

inscrição com uma proposta de trabalho. Nada mais havendo a ser tratado, Cláudio Miranda 

encerrou a reunião às 21h20, agradecendo a presença de todos e eu, Juviane Silva, a pedido do 

mesmo, lavrei esta ata, que será assinada por mim e demais conselheiros, após lida e aprovada. 


