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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 27/11/2018 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha – MG (CMSV), de 

nº. 353, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Varginha, no dia 27 de novembro de 

2018, em segunda e última chamada às 19h04. Conselheiros presentes: Andrea Cristina Silva 

Maróstica (Gestores), Benedito Memento (Usuários), Daniele Caroline Faria Moreira 

(Trabalhadores), Genner Azarias Mendes (Trabalhadores), Gesio Rafael da Fonseca (Usuários), José 

Aluísio Coelho (Prestadores de Serviços), José Luiz Aparecido (Usuários), Judas Tadeu Ladeira 

(Usuários), Luciana Fernandes Ramos (Usuários), Maria do Carmo Coelho (Usuários), Mariane M. 

Pereira (Prestadores de Serviços), Mário de Carvalho Terra (Gestores), Paulo Henrique Pazotti 

(Usuários), Rogério Bernardes Bueno (Prestadores de Serviços), Sílvia de Cássia Pala Reis 

(Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários) e Vinício Felipe Brasil Rocha (Trabalhadores). Faltas 

justificadas: Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), Carlos Henrique Peloso Silva Jr. 

(Trabalhadores), Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Juviane Silva 

(Gestores), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), Marco Antônio Barros (Usuários), Meryvone 

Mansur Bíscaro (Usuários) e Thais Corcetti (Usuários). Convidados: Luiz Carlos Bruziguessi – 

presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha 

(CODEVA). Registra-se a presença de: Luciene de Fátima Frade Caldonazo (Saúde Bucal/SEMUS), 

Mariane Montalvão Pereira (HRSM), Paula Cristina Ribeiro Gomes (Vigilância 

Epidemiológica/SEMUS) e Sheila H. Barreto (Saúde Bucal/SEMUS). Ordem do dia: O presidente do 

CMSV em exercício Paulo Henrique Pazotti, informa que preside a reunião por conta da 

indisponibilidade do presidente Cláudio Miranda, que cumpre agenda fora do município. Antes de 

iniciar a pauta do dia, Paulo leu o Ofício Dir/HRSM nº 146/2018, onde o diretor-geral Hospital 

Regional do Sul de Minas (HRS) e conselheiro Rogério Bueno, solicita a substituição do membro 

suplente neste Conselho, saindo a senhora Margot Machado Monferino e adentrando como 

conselheira a senhora Mariana Montalvão Pereira. 1) Leitura das atas pendentes dos meses de 

julho e agosto - realizada pelo conselheiro Genner Azarias Mendes. A ata de julho foi aprovada 

com a seguinte correção: onde se lê: “a mudança no sistema de prestação de contas, preferindo o 



modelo SisReg...” lê-se: “a mudança no sistema de prestação de contas, preferindo o modelo 

CONAM...”. Ata com correção aprovada por unanimidade. A ata de agosto foi aprovada com a 

supressão do seguinte trecho: “...sendo que falta uma sala de vacina da Policlínica Central,...”, a 

conselheira Andréia Maróstica destacou que existe sala de vacina na Policlínica Central e o 

conselheiro Vinício propôs a supressão do trecho, que foi acatado por todos. 2) Plano de 

Contingência Municipal para Enfrentamento das Arboviroses – 2018/2019 (Dengue, Chikungunya 

e Zica). O referido plano foi apresentado pela servidora Paula Cristina Ribeiro Gomes, lotada no 

setor de Vigilância Epidemiológica. O plano prevê os prováveis casos de arboviroses que poderão 

ocorrer no município de Varginha no ano de 2019; traça objetivos gerais e específicos para o 

enfrentamento destes agravos e finda com o compromisso da gestão em executa-lo conforme 

definido. Durante a apresentação o Conselho foi informado da circulação do sorotipo 1 da dengue 

e que não há registros de circulação dos vírus da Zika e de Chikungunya. A técnica explanou sobre 

os objetivos do plano, sendo que o mesmo se encontra dividido em fases, onde as mesmas são 

definidas com base em critérios técnicos. Informou também que o município realizou 4 LIRA’s no 

ano de 2018, sendo que no último, o índice de infestação foi considerado de “médio risco”. 

Durante a fala destacou-se a necessidade de reposição continua dos ACE’s (agentes de combate a 

endemias). Em 2019, todas as 22 unidades estarão aptas a realizar a reidratação venosa para casos 

suspeitos de arboviroses. Após a apresentação, foi aberta a fala para questionamentos. O 

conselheiro José Luiz questionou a necessidade de ações para combate ao Aedes em determinado 

local da cidade. A senhora Paula informou que o ideal é seguir via oficial para denúncias, que entre 

outros pode ser feito pelo telefone 3690-2230. O conselheiro Rogério Bueno indagou sobre o 

número de casos suspeitos, sendo respondido que os números são previstos pelo Estado e com 

base na série histórica. Paula informou que em 2018 foram 489 casos suspeitos, sendo 39 casos 

positivos. Terminados os debates, o Conselho deu ciência ao plano e irá lavrar a resolução 

oficializando o ato. 3) Protocolo de Atenção Odontológica à Pessoa com Deficiência: neste ponto 

houve a inversão da pauta por solicitação da servidora Luciene de Fátima Frade Caldonazo, 

coordenadora do setor de Saúde Bucal. Luciene apresentou o protocolo em questão, fruto das 

reuniões entre o grupo técnico formado em plenária do CMSV (representantes da FUVAE, SEMUS, 

CODEVA e CMSV). A apresentação ressaltou as capacitações que serão planejadas e executadas 

em 2019. Informou que já ocorreu uma reunião com as equipes de Saúde Bucal, onde o tema 

“Pessoa com Deficiência” (PCD), foi abordado. Luciene informou que o município possui em torno 

de 18% de cobertura de Saúde Bucal. Foi apresentada planilha das unidades que possuem 

dentistas e seus respectivos horários de atendimento. A planilha, elaborada em 3 vias, foi 



disponibilizada para o CMSV, FUVAE e CODEVA. O senhor Luiz Carlos Buziguessi - presidente do 

CODEVA, informou que o documento apresentado é um denominador comum, fruto de várias 

reuniões. Também informou que está trabalhando para a aquisição ou doação de mais um veículo 

(Van), que seria utilizado especificamente para transporte de pacientes com deficiência. 

Agradeceu pela receptividade do Conselho e ao trabalho realizado. O conselheiro Vinício propôs 

uma moção de agradecimento ao CODEVA e a FUVAE. O presidente em exercício colocou em 

votação e por unanimidade o CMSV aprovou a moção de agradecimento ao CODEVA e a FUVAE. 

4) Projeto de Habilitação de Novas Equipes de Saúde Bucal (ESB). O projeto foi apresentado pela 

coordenadora de Saúde Bucal, Luciene de Fátima Frade Caldonazo. O projeto prevê o 

funcionamento de 5 equipes de Saúde Bucal (modalidade 1) e 5 equipes de Saúde Bucal 

(modalidade 2). Sendo que a previsão para início das atividades é de 01/10/2018 para 1 ESB 

(modalidade 2) e 2 ESB (modalidade 1) e, ainda, 4 ESB (modalidade 2) e 3 ESB (modalidade 1). As 

unidades beneficiadas são: Novo Tempo, Vida Ativa, Bem Viver, Girassol, Mont Serrat, Centenário, 

Vila Mendes, Bom Pastor, Harmonia e Sion. O projeto foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. A coordenadora Luciene também apresentou o Plano Para Implantação da 

Unidade Odontológica Móvel (UOM), o qual terá aberto seu processo de credenciamento em 

breve.  A Unidade Odontológica Móvel terá a cobertura de aproximadamente 3.500 pessoas. Os 

procedimentos ofertados se encontram descritos na proposta. Terminada a explanação foi 

colocado em votação e por unanimidade aprovado. O conselheiro Rogério Bueno solicitou um 

aparte para informar a substituição de sua suplente, apresentando a senhora Mariane M. Pereira.  

5) Apreciação e ciência dos relatórios dos 1º e 2º quadrimestre de 2018, do Fundo Municipal de 

Saúde. Os relatórios foram enviados anteriormente aos conselheiros por e-mail, sendo que no 

momento da reunião não houve dúvidas, questionamentos ou sugestões. Alguns conselheiros 

questionaram não estarem recebendo os e-mails enviados pelo CMSV; o presidente em exercício 

irá informar o servidor responsável para testar o envio dos e-mails a todos os conselheiros. Vinício 

solicitou a inclusão da seguinte pauta para dezembro: “Programação Anual de 2019”, justificou a 

inclusão da pauta com a necessidade de se discutir previamente a Programação Anual, evitando 

que a mesma seja aprovada tardiamente. Rogério Bueno foi questionado sobre o atendimento de 

urgências e emergências, sendo que o mesmo esclareceu que o mesmo não tem acontecido de 

“porta aberta”. Informou que as reformas irão terminar no mês de dezembro. O conselheiro 

Vinício explanou sobre recursos e sobre a necessidade de se pactuar o fluxo de atendimento de 

urgência e emergência do hospital. Nada mais havendo a ser tratado, Paulo Henrique Pazotti 

encerrou a reunião às 21h03, agradecendo a presença de todos e, cumulando as funções de 



presidente e secretário, pro tempore, lavrou esta ata, que será assinada por todos, após lida e 

aprovada. 


