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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 27/11/2017 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n°339, 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 27 de novembro de 2017, às 19h30. 

Conselheiros presentes e segmentos no Conselho de Sáude: Carlos Henrique Peloso Silva 

Júnior (Trabalhadores), Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Judas 

Tadeu Ladeira (Usuários), Juviane Silva (Gestores), Lúcio Fagundes (Usuários), Mário de 

Carvalho Terra (Gestores), Rosana de Paiva Silva Morais (Gestores), Stael Maria Costa 

(Trabalhadores) e Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores). Registrada também as presenças 

dos médicos Giórgio Frapiccini e José de Alencar S. Falheiros. Ausências Justificadas: Ana 

Márcia Mendes Miranda Frade (Usuários), Genner Azarias Mendes (Trabalhadores), José 

Aluísio Coelho (Prestadores), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), Paulo Henrique Pazzoti 

(Gestores) e Renata Naves Cazelato Alves (Trabalhadores). Foi realizada por Vinício a leitura da 

ata da Reunião Ordinária de setembro de 2017 e aprovada por todos os presentes. 

Posteriormente, foi iniciada a leitura da Ata da Reunião Ordinária de Outubro por Stael Costa, 

porém a mesma foi interrompida, pois não foram realizadas as devidas correções e revisões 

em tempo hábil. Ficou definido que as atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinária deverão 

ser retificadas, encaminhadas aos conselheiros para as devidas considerações.  Assuntos 

Gerais: O presidente Célio Ferreira compartilhou com todos o convite para as Inaugurações do 

Centro de Fisioterapia Dr. José Dalphis Mil-Homens Costa e para a Unidade Básica de Saúde - 

Enfermeira Janaína Ferreira dos Santos. Notificação das Entidades representantes de Usuários 

que não comparecem às reuniões e não justificam a ausência: Célio Ferreira fez a leitura de 

um Ofício/Notificação elaborado para ser entregue em mãos às mesmas para que, de acordo 

com o Regimento Interno deste Conselho, se manifestem. Prestação de Contas – Suplementos 

da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Rosana Morais fez a apresentação da Prestação de 

Contas, em relação aos equipamentos que foram adquiridos com o saldo restante - R$ 52.000 

(cinquenta e dois mil reais) de emenda parlamentar. Após a apresentação, foi feita a 

deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Estratégia de Saúde da Família - Atenção 

Primária a Saúde, Medicina da Família e Comunidade: O conselheiro Dr. Carlos Peloso fez 

uma contextualização, comparando o Brasil com os demais países que investem na Atenção 

Primária em Saúde. Ressalta que é um sistema que prioriza o atendimento do paciente, 

utilizando tecnologias leves, menos complexas e que tem grande valia. É o cuidado Integral do 

indivíduo e sua família. Neste modelo de assistência, há uma redução drástica do investimento 

em média e alta complexidade e, por outro lado, o indivíduo atendido, fica mais satisfeito. 

Após a apresentação, O presidente Célio parabenizou Dr. Carlos pela apresentação e a todos 

os presentes. Informou que na próxima reunião será eleita a nova Comissão Executiva do 

Conselho, bem como a resolução em relação às entidades que não estão comparecendo às 



reuniões. Nada mais havendo a ser tratado, Célio Ferreira encerrou a reunião às 21h20, 

agradecendo a presença de todos e eu, Stael Maria Costa, a pedido do mesmo, lavrei esta ata, 

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


