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REUNIÃO PLENÁRIA DO CMSV – 28/04/2015
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 307,
realizada na Câmara de Vereadores de Varginha, no dia 28 de abril de 2015, em
segunda e última chamada às 19h. Conselheiros presentes: Juviane Silva, Ana Maria
Barbosa de Oliveira, Márcia Tereza Cesário dos Santos Felipe, José Aluísio Coelho,
Andrea Cristina Silva Maróstica, Célio Ferreira, Rosane Alves Pereira, João Maria Reis
Junior, Vinicio Brasil Rocha, Claudio Miranda Souza, Judas Tadeu Ladeira, José Luiz
Aparecido. Registram-se as presenças dos estagiários do Curso Técnico de Enfermagem
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e também do Sr. Joracy
Gonçalves - Chefe do Depto. de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de
Saúde (SEMUS). Ausências justificadas: José Antonio Valério, Leandra Maria Galvani,
Paulo Cesar Barbosa e Maria Helena Moreira.
Às 19h30 o presidente do Conselho, Célio Ferreira, deu início à reunião com a oração
de praxe. Pautas: 1- Dia Nacional de Luta Antimanicomial; 2- Farmácia Popular; 3- 7ª
Conferência Municipal de Saúde. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior que,
após discutida, a mesma foi aprovada. Célio Ferreira relatou sobre sua participação
representando o CMSV em São Paulo, na Plenária de Conselhos de Saúde da região
sudeste, nos dias 21, 22 e 23/03/2015. Reforçou sobre a importância das conferências.
Falou sobre o Relatório Anual de Gestão, referente ao ano de 2014; também sobre o
Relatório de Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2014, ainda não entregue ao
Conselho. Mencionou o ofício 020/2015, encaminhado ao secretário Valério,
solicitando providências junto à Secretaria Municipal de Educação, para a liberação de
dois professores de linguagem em libras para interpretação dos assuntos a serem
discorridos na 7ª Conferência Municipal de Saúde. Solicitou à Sra. Ana Maria Barbosa conselheira suplente do secretário de saúde, da sugestão do funcionário do Conselho,
Sr. Edson dos Santos Júnior, para que se tenha a opção da confecção do cartão do SUS
também na sede do próprio Conselho. Célio informou sobre convite do Tribunal de
Contas de Minas Gerais ao Conselho, para a 3ª Conferência sobre Controle Externo na
área da Saúde, em Belo Horizonte, a se realizar nos dias 06 a 08/05/2015; Apresentou
a versão municipal do regimento interno da 7ª Conferência de Saúde a realizar-se nos
dias 09 e 10/07/2015, para apreciação. O conselheiro Vinício sugeriu que
acrescentasse no regimento que a eleição dos delegados no segmento de Usuários
deverá ser feita nas Pré-Conferências. Logo a seguir o regimento foi colocado em

votação e aprovado por unanimidade. O presidente Célio falou sobre o recebimento
de um ofício da diretoria administrativa do Hospital Bom Pastor solicitando que se
aprove recurso a ser aplicado na odontologia hospitalar (saldo bancário remanescente
do ano de 2014) na importância de R$ 27.888,08 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta
e oito reais e oito centavos). Após explicação do conselheiro Vinicio Rocha, que é chefe
do Centro de Especialidades odontológicas (CEO) ao Plenário, a matéria foi colocada
em votação e aprovada. Célio fez alusão a não informação por parte do secretário de
saúde do convênio assinado pelo prefeito e a Unifenas (Universidade Federal de
Alfenas), cujo objeto será a presença de estagiários nas Unidades de Saúde e Hospital,
do município. O conselheiro Vinício reforçou a consideração do presidente Célio e
sugeriu que fosse cobrado ao gestor de saúde cópia do convênio e plano de trabalho;
que fosse apresentado moção alertando o Gestor sobre a necessidade de se respeitar
as instâncias deliberativas como no caso, o Conselho Municipal de Saúde. A psicóloga e
articuladora de Saúde Mental, Sra. Valdene Amâncio, fez apresentação sobre o Dia
Nacional de Luta Antimanicomial, cuja data se celebra em 18 de maio; falou que o
hospital psiquiátrico deve ser usado como último recurso e não num primeiro
momento de tratamento; que uma comunidade terapêutica representa a
remanicomialização da saúde mental; que serão credenciados leitos para psiquiatria
na cidade de Três Pontas. O conselheiro Vinício Rocha sugeriu que a Saúde Mental seja
matéria da 7ª Conferência Municipal de Saúde. Célio aludiu que esse assunto é
importante e não se esgota; que é necessário definir melhor a utilização do dinheiro
público, não investir no privado com tal dinheiro. A Coordenadora da Assistência
Farmacêutica, Daniela Aparecida de Abreu explanou sobre o tema Farmácia Popular, o
funcionamento, a atuação dos farmacêuticos, o atendimento na farmácia popular, a
carência de farmacêuticos para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e a impossibilidade de contratação de novos, onerando a folha de pagamento; a
deliberação sobre o fechamento da farmácia popular e o repasse do serviço para a
Policlínica Central. A conselheira, enfermeira Rosane Alves Pereira falou da situação
das farmácias da Zona Rural e a necessidade de rodízio de farmacêutico nas 05
unidades rurais. O conselheiro João Maria mencionou que as farmácias particulares
possuam cesta de medicamentos, fazendo assim desnecessária a Farmácia Popular. Foi
sugerida pelo Plenário que seja divulgada amplamente tal mudança ao público e que o
secretário de saúde analise a possibilidade de se instalar unidades de Farmácia Popular
nos bairros mais pobres e mais distantes do Centro, como por exemplo: Carvalhos,
Cruzeiro do Sul, Corcetti, Imaculada, Santa Terezinha, Damasco, etc.. Logo a seguir o
presidente colocou em regime de votação o fechamento da Farmácia Popular
localizada na R. Santa Cruz e a transferência desse serviço para a Policlínica Central –
sendo aprovado por unanimidade. Célio reforçou sobre as Pré-Conferências nas
diversas regiões, a partir de 07/05/2015; a importância do apoio dos conselheiros para
as Pré-Conferências, falou da reunião da Comissão Organizadora em 30/04/2015;
mencionou aspectos legais (decretos) trabalhos e temas; plenária final com a

apresentação de propostas e horários. Informou que a conselheira, enfermeira
Rosane, assume a partir de então, a condição de conselheira titular no Conselho, a
oficializar-se a substituição, com o início da licença de trabalho da conselheira Eveline
Massa.
Nada mais havendo a tratar, Célio encerrou a reunião às 21h50, 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.

