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ATA DE REALIZAÇÃO – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PLENARIA – 

ETAPA PREPARATÓRIA DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS 

GERAIS(=8ª+1) SOB TEMA DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E 

CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS”.ORGANIZADA PELO CONSELHO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGINHA REALIZADA COMO ETAPA PREPARATÓRIA 

DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, A TITULO DE 

SUBSÍDIO DE TEXTOS PARA AS DISCUSSÕES NA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE VARGINHA, realizada entre os dias 26 e 29 de março de 2019, no auditório 

da Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA, situado a Rua José Gonçalves Pereira, 

112 – Vila Pinto, município de Varginha/MG. 

Aos dias vinte e nove do mês de março do ano dois mil e dezenove, o Conselho Municipal 

de Saúde de Varginha realizou a etapa final (Plenária) da CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, COMO ETAPA DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS 

GERAIS(=8ª+1) SOB TEMA DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E 

CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO do SUS” .como objetivo discutir/debater os eixos 

temáticos da 9ª CESMG (8ª +1) Público de Qualidade, apresentar como produto final 

doze propostas dentro dos TRÊS EIXOS TEMÁTICOS da 9ª CESMG (8ª+1): I – Saúde 

como direito; II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS);e III – 

Financiamento adequado e suficiente para o SUS que integrarão ao RELATÓRIO DAS 

PROPOSTAS MUNICIPAIS QUE SERÃO DISCUTIDAS NA 9ª CESMG(8ª+1) por meio de 

ofício e contou com um total de 254 usuários; 114 trabalhadores e 10 

gestores/prestadores. As propostas foram aprovadas pela plenária final estão descritas a 

seguir: 

EIXO I – SAÚDE COMO DIREITO 
 
PROPOSTAS ESTADUAIS  
 
1) Ampliar os investimentos em Atenção Primária à Saúde, garantindo recursos 
financeiros e apoio técnico na elaboração/execução de projetos fortalecendo a Educação 
em Saúde, com enfase na construção de projetos intersetoriais entendendo o espaço 
escolar como ambiente de promoção à saúde. 
 
2) Ampliar os pontos de coleta do HEMOMINAS, através de rede própria, criando uma 
estrutura regionalizada de forma a garantir a assistência em hemoterapia aos municípios, 
respeitando o PDR – Plano Diretor de Regionalização. 
 
PROPOSTA NACIONAL 
 
1) Fortalecer a Atenção Primária através do aperfeiçoamento da Política Nacional de 
Atenção Básica, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família, garantindo a ampliação 
de seu financiamento, fortalecendo as Políticas Públicas de Promoção à Saúde, 
Prevenção ao Trauma e qualificação para acolhimento de pessoas com deficiência e 
pessoas com espectro autista.  



 
 
EIXO II – CONSOLIDAÇÃO DOS PRÍNCIPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
 
PROPOSTAS ESTADUAIS  
 
1) Reformular o modelo de gestão e financiamento do SUS, reafirmando os seus 
princípios doutrinários, garantindo a existência de ferramentas que tenham efeito positivo 
na avaliação e no controle social, assegurando que as reais necessidades da população 
sejam atendidas. 
 
PROPOSTA NACIONAL 
 
1) Reformular o modelo de gestão e financiamento do SUS, reafirmando os seus 
princípios doutrinários, garantindo a existência de ferramentas que tenham efeito positivo 
na avaliação e no controle social,  incorporando novas tecnologias de gestão pública 
alinhadas aos princípios norteadores da administração, ampliando o sistema on-line para 
todos os níveis  de atenção (Atenção Primária, Secundária e Terciária), interligando-os 
para o lançamento de informações de um mesmo paciente e, desta forma, garantindo 
transparência e assegurando que as reais necessidades da população sejam atendidas. 
 

EIXO III – FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS 

PROPOSTAS ESTADUAIS  
 
1) Priorizar o pagamento da dívida do estado, garantindo os recursos da saúde, definindo 
de maneira democrática as prioridades do pagamento dos recursos atrasados relativos ao 
SUS. 
 
 
PROPOSTA NACIONAL 
 
1) Aumentar a destinação de recursos financeiros ao SUS através da: revogação da EC 

95, Auditoria Cidadã da Dívida Pública, contribuição sobre receitas auferidas nas Loterias 

Federais, contribuição sobre valores concedidos a grandes empresas pelo BNDES, 

possibilitar que empresas e pessoas físicas destinem parte do IR para o financiamento do 

SUS, contribuição sobre receitas auferidas pelos Planos de Saúde Particulares, sem 

aumento repassado aos segurados e Contribuição sobre Grandes Fortunas; revisar os 

valores repassados através da Tabela SUS bem como flexibilizar a lei de 

responsabilidade fiscal para garantir a contratação de pessoal e consequente ampliação 

da cobertura assistencial pelo Estratégia Saúde da Família.  

 

A Conferência Municipal de Saúde ou Plenária elegeu um total de 12 delegadas (os) e 
04 delegadas (os) suplentes, observados o descrito na Resolução CESMG nº 
054/2016, conforme descritos abaixo, para participarem da etapa 9ª CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS(=8ª+1) SOB TEMA DEMOCRACIA E 
SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO do SUS, que 
será realizada nos dias XXX, de XXX de 2019, em XXX, estando os eleitos cientes da 
data e responsabilidade de participação da 9ª CESMG (8ª+1).  
 
(1)  DELEGADA USUÁRIA: Maria do Carmo Alves Barreiros; sexo feminino.  
 



(2) DELEGADA USUÁRIA: Lucimar Silva; sexo feminino.   
 
(3) DELEGADA USUÁRIA: Luana Aparecida Izaltino; sexo feminino. 
 
(4) DELEGADA USUÁRIA: Maria do Carmo Coelho; sexo feminino.   
 
(5) DELEGADA USUÁRIA: Russilvânia Gallo; sexo feminino.   
 
(6) DELEGADA USUÁRIA: Iolanda Aparecida dos Santos Louzada; sexo feminino. 
 
 
(1) DELEGADO TRABALHADOR: Hudson Lebourg Vasconcelos Batista; sexo 
masculino; 
 
(2) DELEGADO TRABALHADOR: Rodolfo de Oliveira Raimundo; sexo masculino.  
 
(3) DELEGADA TRABALHADORA: Denilza Vitar Catarino; sexo feminino; 
 
 
(1) DELEGADO GESTOR: PRESTADOR: Demétrio Junqueira Figueiredo; sexo 
masculino; 
 
(2) DELEGADO GESTOR; PRESTADOR: Vinício Felipe Brasil Rocha sexo masculino; 
 
(3) DELEGADA GESTORA; PRESTADORA; Andrea Cristina Silva Marostica; sexo 
feminino. 
 
(1)  DELEGADO SUPLENTE: Carlos Henrique Peloso Silva Júnior; sexo masculino;  
 
(2)  DELEGADA SUPLENTE: Rosane Maria dos Santos; sexo feminino.  
 
(3) DELEGADA SUPLENTE: Edésia Cristina de Morais; sexo feminino.  
 

 
O plenário por unanimidade aprovou a moção de repúdio com o seguinte teor: “Que o 
Conselho Nacional de Saúde emita uma nota de repúdio a nota técnica nº 
11/2019/CGMAD/DAPES/SAS/MS, sugerindo que o Ministério da Saúde a revogue”. 

O plenário por unanimidade aprovou a moção de repúdio com o seguinte teor: “Emissão 
de nota de repúdio pelo Conselho Nacional de Saúde, em relação a proposta da 
desvinculação do orçamento, em especial a desvinculação dos gastos públicos com 
saúde”. 
O plenário define por unanimidade a designação de uma comissão de redação final, a ser 
composta pelos membros da comissão organizadora da conferência para revisar e 
elaborar o documento final da conferência. 

 
O plenário define por unanimidade que o relator deve finalizar a presente ata até a 
próxima reunião plenária do CMS, 16/04/2019, onde a mesma deverá ser lida. 
 
Nada mais havendo para ser tratado, a Conferência Municipal de Saúde de Varginha, 
etapa preparatória da 9ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais(=8ª+1) sob 
tema Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS 
foi encerrada, às 17 h00’ do dia 29 de março de 2019. Quando foi lavrada a presente ata, 
assinada por: Paulo Henrique Pazotti, e anexa as listas de presença. Varginha, 16 de abril 
de 2019. 


