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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 18/06/2019

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG (CMSV, de nº.
362, realizada na sede do Conselho de Varginha, no dia 18 de junho de 2019; primeira chamada às
18h30, e em segunda e última chamada às 19h07. Conselheiros presentes e segmentos na Saúde:
Andrea Cristina Silva Maróstica (Gestores), Carlos Henrique Peloso Silva Júnior (Trabalhadores),
Carlos Roberto Braz Junior (Prestadores de Serviços), Célio Ferreira (Trabalhadores), Claudio
Miranda Souza (Usuários), Daniele Caroline Faria Moreira (Trabalhadores), Genner Azarias Mendes
(Trabalhadores), Maria do Carmo Coelho (Usuários), Mário de Carvalho Terra (Gestores), Rodolfo
de Oliveira Raimundo (Trabalhadores) e Thaís Corcetti (Usuários). Faltas justificadas: Luiz Paulo
Riceputi Alcântara (Gestores), Paulo Henrique Pazotti (Usuários) e Vinício Felipe Brasil Rocha
(Gestores). Registram-se as presenças: Darci Ossani, Eduardo da Silva (Depto. Finanças/SEMUS),
Heron Ataide Martins (Regulação/SEMUS), Nancy Ossani e Paulo Donizeti Silva (CMDRS).
Inaugurados os trabalhos, primeiramente, o conselheiro Carlos agradece a presença, justifica estar
na presidência, a pedido de Cláudio, que está mal de saúde, com pouca voz, e que, mesmo assim,
relatará a reunião. Carlos se desculpa pela reunião ter sido alterada para a sede do Conselho, de
forma muita intempestiva, mas que a Câmara de Vereadores avisou apenas às 17h15 de hoje. Foi
estabelecido que seria importante oficiar a Câmara sobre o ocorrido, inclusive em respeito ao
calendário que foi aprovado por aquela casa legislativa e foi confirmado que assim permaneceria.
Após, Carlos lembra que a 9ª Conferência Estadual de Saúde será na próxima semana, e falou
sobre o calendário da Conferência Nacional. Após, foi feita a discussão referente ao Ofício Circular
CESMG Nº 012/2019, que solicita a indicação de um delegado responsável pela delegação
municipal; por aclamação, Carlos foi eleito para tal função. Rodolfo e Daniele informam que não
receberam por e-mail a prestação de contas quadrimestral – RDQA (Relatório Detalhado do
Quadrimestre Anterior), o que será verificado junto ao Edson, servidor do Conselho. Após, iniciouse a ordem do dia: apresentação do relatório detalhado quadrimestral do período anterior
(RDQA), referente ao primeiro quadrimestre de 2019, Eduardo, diretor do Departamento de
Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), então passa a explanar sobre

a situação financeira da saúde; do déficit do estado, que, pelo menos, tem mandado alguns
recursos, ainda que em baixo valor; destacou que dois terços das despesas são tragadas pela rede
hospitalar. O secretário de saúde Mário Terra, ressalta que a luta dos médicos da Atenção
Primaria, tem sido no sentido de aprimorar os serviços, e é uma grande evolução no município.
Questionou-se a falta de um medicamento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), foi pela
queda de despesa. Andrea coloca que isso é de responsabilidade específica do município, mas que
isso é culpa de fornecedor. Mario lembra o peso da judicialização na saúde; Heron, da Regulação,
rememora a reavaliação de PPIs (Programação Pactuada e Integrada), notadamente, a oncológica,
está que demandará, inclusive, uma comissão específica para discuti-la. Há ainda a tentativa de
expandir o aumento do financiamento para a atenção primária. O Colegiado Pleno declara-se
cientificado das contas. Após, Carlos abriu a fala para os usuários presentes. Paulo, do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), reclama da falta de farmacêutico na
zona rural. E da importância da interlocução entre os conselhos sociais. Andrea completa que é
importante quando conselhos participam das reuniões já postas e de interesse comum, a fim de
evitar uma profusão de reuniões. Carlos coloca que há a discussão de um projeto piloto para se
colocar um conselho local de saúde no Pinhal. Cláudio intervém, e informa que não se discute a
importância, mas que é necessário construir o piloto do conselho local, para evitar que ele se
perca em caso da mudança dos atores ou mesmo que sofra alguma desarticulação. Darci, também
da zona rural, por sua vez, coloca a questão da estrutura da Unidade de Saúde, com uma caixa
d’água que ocupa um espaço de uma sala, o que dificulta o acesso no imóvel; Coloca também que
um proprietário tem fechado o caminho de uma servidão de passagem que dá na unidade; e, que
há falta de farmacêutico. Mario coloca que há previsão de contratação de um farmacêutico no
último concurso, inclusive, por isso, não houve a renovação do contrato da então farmacêutica.
Andrea coloca que um problema sério, não é fragmentar os serviços na zona rural, mas garantir
transporte para as pessoas. Andrea coloca que há estudo de tentar garantir transporte para as
pessoas no dia que o médico passa pela sua unidade na zona rural, que é como um arco no
entorno da cidade. Coloca que, se existe transporte para a Educação, deveria haver o mesmo para
a Saúde. Daniele diz que a região dos Bertoldos que fica localizado em Três Pontas acaba por ser
atendida no PSF (Posto de Saúde da Família) dos Pinheiros e que, por sua vez, o Vista Alegre fica
com a zona rural. Neste momento, Carlos sugere, como pauta para julho a pesquisa de
estimativa rápida que realizou na Zona Rural, o que foi aprovado por todos. Eduardo informa
que pretende verificar o que é possível fazer em relação ao problema da caixa d’água na unidade
de saúde mencionada. Se discutiu a possibilidade de se expedir ofício para o prefeito, a fim de se

sensibilizar sobre a necessidade de se nomear um farmacêutico para a zona rural. Por fim, Andrea
requereu ao Colegiado Pleno que autorize a gestão adquirir mais bens com os recursos
remanescentes da emenda parlamentar 27550007, mas que os recursos são direcionados para a
Atenção Primária, para equipar 3 Unidades de Saúde, com a aquisição de equipamento/material
permanente. O Colegiado, por unanimidade, aprova o pedido. E felicita a gestão por conseguir
render esses recursos. Cláudio, diante da ausência justificada de Paulo Pazzoti - principal redator
do relatório final da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Varginha, apresentou brevemente o
documento. O Colegiado solicitou que o relatório seja encaminhado para o prefeito, para a
Secretaria de Saúde, para a Câmara Municipal e que seja publicado no site do CMSV. Por fim,
ressalta a importância de participação constante de todos, não só dos conselheiros, mas também
dos delegados eleitos na onferência. Nada mais havendo a ser tratado, Cláudio Miranda encerrou
a reunião por volta das 21h10, agradecendo a presença de todos e, na função de secretário, pro
tempore, lavrou esta ata que será assinada por todos, após lida e aprovada.

