Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 296,
realizada na Câmara de Vereadores de Varginha, no dia 20 de maio de 2014, em
segunda e última chamada às 19h30. Conselheiros presentes: Célio Ferreira, Judas
Tadeu Ladeira, José Aluísio Coelho, Claudio Miranda Souza, Vinício Felipe Barone
Rocha, João Maria Reis, Eveline Massa, Mário Carvalho Terra, José Antonio Valerio,
Márcia Teresa, Roseane Aparecida Pereira, Marilza Aparecida Furtado de Oliveira,
Paulo César Barbosa, Maria Helena Moreira Souza, Michel Carmosine Goulart.
Ausências justificadas: Leandra Maria Galvani, José Ramos Marcelino, Ana Elisa
Romanelli.
Às 19h50, o presidente Célio Ferreira realizou a oração de praxe. Iniciados os
trabalhos, o presidente pediu ao conselheiro José Aluísio Coelho que lesse a Ata de
reunião anterior e a mesma foi aprovada por unanimidade. Pautas desta reunião: 1Projeto de Fortalecimento da Vigilância Sanitária em Saúde – exercício 2014/2015; 2Plano de Saúde Bucal do Município. O presidente Célio iniciou sua fala lembrando a
necessidade de se adequar as unidades de saúde para melhor acessibilidade de
pessoas com deficiências e o curso de libras. Ao que o Secretário de Saúde do
Município respondeu, sobre o curso de libras, que se faz necessário primeiramente
saber quem vai financiar, de onde sairão os recursos. Sobre as adaptações nos imóveis
onde funcionam as unidades, esbarra na condição de serem imóveis alugados. O
presidente do conselho informou que a Conferência de Saúde aludida em reunião
anterior realizou-se no dia 19 de maio em Poços de Caldas; a pedido do conselheiro Sr
Mário Terra, fica inserida a seguinte errata: onde se lê: “Conselho Curador do Hospital
Regional”, leia-se “Conselho Diretor do Hospital Regional”. O Secretário de Saúde Dr.
José Antonio Valério falou sobre acordo existente com Hospital de Três Pontas, quanto
a vagas na a área da saúde mental; o presidente Célio Ferreira informou sobre ofício
recebido da conselheira Roseane Aparecida Pereira, falando de sua desistência como
conselheira; o presidente aguarda que o Hospital Bom Pastor mande um
representante para recompor sua vaga no conselho. Sobre a Conferência, informou
que foi simplificada, com seis representantes, e que careceu de mais tempo para
maiores aprofundamentos, cujo tema foi a “Implementação da Política Nacional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”; como propostas da conferência, em
destaque: quantidade de leitos hospitalares para trabalhadores, Segurança e Proteção
ao Trabalhador, dentre outras propostas que ajudam a implementar a política de
saúde nos âmbitos municipal, estadual e federal. Foi comentado sobre a CIST –
Comissão Interdisciplinar da Saúde do Trabalhador, o CEREST – Centro de Referência
da Saúde do Trabalhador; Célio falou sobre a importância da visibilidade do Conselho,
sobre a Comissão de Análise e Prestação de Contas na Saúde. Roseane Souza e Silva
iniciou sua apresentação sobre o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde –
exercício 2014-2015; projeto criado no ano de 2012 que tem importância na
descentralização da saúde; falou sobre os requisitos para o município aderir ao
Projeto, cujo primeiro passo é encaminhar a Ata de aprovação do Conselho Municipal

de Saúde de Varginha, mencionou que o Conselho apoia a taxa sanitária. O Sr. Juliano
Braga arguiu que o código sanitário precisa de reforma e será enviado para a Câmara
de Vereadores para votação. O Secretário de Saúde Dr. José Antonio Valério
parabenizou os trabalhos desenvolvidos pela Vigilância Sanitária. O conselheiro João
Maria falou sobre a igualdade que deve ser praticada na fiscalização sanitária; sobre
aprovação de alvarás sanitários. Roseane ressaltou sobre as melhorias na vigilância
epidemiológica, a sobrecarga das atividades dos profissionais de saúde, a necessidade
de recursos humanos na área da saúde; a falta de segurança e equipamentos no Canil
(setor de zoonoses), baixa cobertura de vacinas, a falta de atingir as metas, também a
falta recursos humanos para isso; bem como o despreparo dos pais para levarem os
filhos para vacinar. O conselheiro Vinício falou sobre a necessidade de os PSF –
Programa de saúde da Família – serem equipados com sala de vacina; Roseane arguiu
que esse problema é do Ministério da Saúde e não somente do município. O Secretário
de Saúde mencionou a dificuldade de se contratar pessoal, falou sobre a eficiência da
UPA, ainda em sua fala, mencionou sobre a dificuldade com relação às informações
hospitalares, solicitou ao Diretor Mário Terra, apoio nesse quesito. O presidente Célio
informou que será utilizado repasse de recurso Federal para melhorias no Canil. Foi
aprovado por unanimidade o Projeto de Fortalecimento da Vigilância Sanitária em
Saúde – exercício 2014/2015. O segundo ponto de pauta “Saúde Bucal e o CEO –
Centro de Especialidades Odontológicas” ficou adiado para a próxima reunião, dia
10/06/2014. Nada mais havendo a tratar, o presidente Célio Ferreira encerrou a
reunião às 21h50, agradecendo a presença de todos os conselheiros e eu, José Aluísio
Coelho, a pedido do presidente, lavrei esta Ata, que será assinada por mim e demais
conselheiros, após lida e aprovada.

