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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA – 17/03/2015
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 306,
realizada na Câmara de Vereadores de Varginha, no dia 17 de março de 2015, em
segunda e última chamada às 19h. Conselheiros presentes: Márcia Tereza Cesário dos
Santos Felipe, José Antonio Valério, Ana Maria Barbosa de Oliveira, Juviane Silva, José
Aluísio Coelho, Andréia Cristina Silva Maróstica, João Maria Reis Junior, Vinicio Felipe
Brasil Rocha, Claudio Miranda Souza, José Ramos Marcelino, Aparecida Furtado de
Oliveira. Ausência justificada: Célio Ferreira. Registram-se as presenças dos alunos do
Curso Técnico de Enfermagem da Escola Impacto, juntamente com a professora Eliana
Codignale.
Dirigiu a reunião, o vice-presidente Cláudio Miranda Souza. Às 19h15, pediu que se
realizasse a oração de praxe. Pautas: 1 - Ouvidoria da SEMUS (regional); 2 - Programa
Saúde na Escola. Foi feita a leitura da Ata da reunião anterior e a mesma foi aprovada.
Claudio proferiu alguns informes: Plenária dos conselhos estaduais da saúde, região
sudeste – período de 20 a 23/03/15 em São Paulo, cujo evento o presidente do
conselho, Célio Ferreira irá representar a Região Ampliada Sul de Saúde; - reunião da
comissão organizadora da 7ª. Conferência Municipal de Saúde de Varginha, a ser
realizada dia 27/03/15 na SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde), de 10 às 12h. O
secretário de saúde, Sr. José Antonio Valério, discorreu sobre a situação da saúde no
município de Varginha; os problemas com horários dos médicos que querem reduzir
seus períodos de trabalho em 40% a 50%; a necessidade de buscar a satisfação da
população; os recursos empregados na saúde, nos hospitais, os recursos para
financiamento na saúde; a gestão no serviço de saúde; a falta de recursos; o grande
ônus da medicina (muito cara); a importância da saúde preventiva; a importância do
SUS como, segundo disse ser “o melhor plano de saúde”; a necessidade da população
aprender a usar melhor o SUS. O Secretário arguiu que, na próxima reunião, se
compromete a informar os números da saúde no município. Falou ainda da
importância de uma visão mais profissional da saúde, dirigindo-se aos estudantes de
enfermagem, presentes. Prosseguindo, o secretário aludiu sobre a Ouvidoria, no
âmbito municipal, que receberá denúncias da microrregião ( que, além do Conselho,
existe a Ouvidoria e ainda órgãos judiciais – Promotoria e Defensoria Pública para as
reclamações); o conselheiro Vinicio Felipe Brasil Rocha lembrou que a Ouvidoria
também é para receber sugestões e elogios, não necessariamente só reclamações;
ainda mencionou a importância do cumprimento de horários pelos médicos. Juviane

Silva frisou que o recebimento de reclamações no hospital, à Promotoria, muitas vezes
se dão como anônimas, dificultando assim uma resposta. Quanto ao SAC (Serviço de
Atendimento ao Consumidor), há um funcionário específico para atender as
demandas. O Conselheiro João Maria reis Junior citou como problemas, desrespeito
com o paciente, falta de comunicação entre os agentes, o estabelecimento de prazos e
horários para atendimento aos pacientes e o encaminhamento errado de pacientes. A
conselheira Márcia Tereza Cesário dos Santos Felipe falou da ocorrência de não
solução de problemas através da Ouvidoria, citando como exemplo, caso ocorrido na
cidade de Lavras. O secretário de saúde, Sr. José Antonio Valério, mencionou a
importância dos hospitais-universitários como bom atendimento, ainda que as diárias
que o SUS paga para a UTI – valor muito baixo, que a tabela do SUS não aumenta há
anos; o conselheiro Cláudio Miranda Souza falou da judicialização da saúde. Andréia
Cristina Silva Maróstica mencionou sobre o SAC no Hospital Regional, que foi
reestruturado; que está havendo um trabalho interno de melhor acolhimento; falou
sobre reclamações ocorridas com relação à Ouvidoria, que vai apurar. O conselheiro
Vinicio Felipe Brasil Rocha informou que na próxima reunião virá o pessoal da
Ouvidoria, para explanações; pediu sugestões para a 7ª Conferência Municipal de
Saúde, cuja reunião da comissão organizadora será no dia 27/03; sugestões para o
tema de abertura (geral), os conselheiros sugeriram: Cláudio - Controle Social; João
Maria – Racionalização – controle de gestão do SUS; Juviane – Prevenção (saúde
básica); Aparecida Furtado – Álcool e Drogas. Vinicio informou que as sugestões
podem ainda ser enviadas para o e-mail do Conselho. A conselheira Márcia
mencionou a possibilidade da contribuição da agente Mabelle de Barros Leite
Nogueira na conferência, dada a sua experiência. Vinicio informou ainda que o
superintendente de saúde fará ofício ao Conselho, sobre a substituição da conselheira
Mabelle pelo conselheiro Tarciso. O segundo tema de pauta (Programa Saúde na
Escola) ficou adiado para outra sessão. A professora do curso técnico de enfermagem,
Eliana Codignale, fez agradecimentos à plenária do Conselho pelas explanações e
oportunidade de enriquecimento dos temas para os alunos.
Nada mais havendo a tratar, Cláudio encerrou a reunião às 21h15, 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.

