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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 17/10/2017 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, de n° 337, 

realizada na Câmara de Vereadores, no dia 17 de outubro de 2017, às 17h15. Conselheiros 

presentes e segmentos no Conselho de Saúde: Ana Márcia Mendes Miranda Frade (Usuários), 

Ana Maria Barbosa de Oliveira (Gestores), Célio Ferreira (Trabalhadores), Claudio Miranda 

Souza (Usuários), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), Máriman de Paiva Silva Morais 

(Gestores), Mário de Carvalho Terra (Gestores), Meryvone Mansur Bíscaro (Usuários), Rosane 

Alves Pereira (Trabalhadores), Stael Maria Costa (Trabalhadores), Vinício Felipe Brasil Rocha 

(Trabalhadores). Registramos também as presenças dos seguintes profissionais da Saúde: 

Andrea Cristina Silva Maróstica, Carlos Henrique Peloso Silva Júnior, Carlos Manoel Frade, 

Daniele Caroline Faria Moreira, Rejane Techla Rodrigues. Ausências justificadas: Paulo 

Henrique Pazotti (Gestores), Renata Naves Cazelato Alves (Trabalhadores). O presidente do 

Conselho,Célio Ferreira fez a abertura dos trabalhos, convidando a todos os presentes  a 

recitarem a oração do “Pai Nosso”. Inicia os trabalhos ressaltando que foi feita a divulgação da 

reunião nas mídias oficiais do Município e redes sociais, mas, mesmo assim não estamos com 

quórum para votação. Informa a situação de alguns conselheiros que informalmente 

comunicam que estão afastados por motivo de saúde, ou que não têm interesse em continuar 

neste Conselho e, outros que faltam e não justificam a ausência. O Presidente providenciará a 

notificação de tais conselheiros/instituição, para que se manifestem formalmente para que 

possam ser substituídos. Foi solicitada a Inversão da pauta, sendo o primeiro item, portanto, a 

Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde - Primeiro Quadrimestre de 2017 e, 

posteriormente a Discussão sobre o novo Plano Municipal de Saúde (Quadriênio 2018/2021). 

1) Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde - Primeiro Quadrimestre de 2017: Célio 

informa que o único questionamento recebido por email foi da conselheira Stael Maria Costa, 

este em relação ao nome do Sr. Joracy como fonte pagadora do município. Tal 

questionamento foi esclarecido pelo Sr. Mário Terra - secretário de saúde e complementado 

pelos conselheiros Cláudio e Vinício, informando que este questionamento já fora feito há 3 

anos atrás quando ambos já faziam parte da Comissão Executiva do Conselho. Após os devidos 

esclarecimentos o Conselho deliberou e aprovou por unanimidade a Prestação de Contas do 

Fundo Municipal de Saúde do primeiro quadriênio de 2017. 2) Discussão sobre o novo Plano 

Municipal de Saúde (Quadriênio 2018/2021): O plano foi apresentado pelo Conselheiro 

Vinício e esta apresentação foi didaticamente dividida em dois momentos: A) Primeira etapa: 

Diagnóstico Situacional, Orçamentário e Epidemiológico do Município; B) Segunda Etapa: 

Apresentação dos objetivos do Plano Municipal de Saúde por Blocos de Atividades. No início 

de sua apresentação, Vinício informa a todos que este foi um plano construído com ampla 

participação social mediante a realização das Conferências realizadas no Município: Vigilância 

em Saúde; Saúde da Mulher; Políticas Sobre Drogas; da Plenária Municipal de Saúde; Da 

Conferência Municipal de Saúde realizada em 2015 e de todos os setores responsáveis pelos 



blocos de atividades. Cada Setor foi responsável por elaborar os objetivos propostos. A) 

Diagnóstico Situacional, Orçamentário e Epidemiológico do Município: Pontos destacados: 

Envelhecimento da população e diminuição de nascimentos (Transição demográfica); 

População rural bem menor que a urbana, sendo necessária apenas uma Equipe da Saúde da 

Família para fazer a cobertura; Esperança de vida ao nascer, no ano de 2017 é de 77 anos; 

Principais causas de óbitos no Município em ordem decrescente de números: Problemas 

Circulatórios, neoplasias e causas externas (acidentes, envenenamentos, etc.). A base de 

cálculos populacionais do município – IBGE/2012. Recursos repassados ao Município pelo 

Governo Federal nos anos 2015, 2016 e 2017: Os dados apresentados demonstram claramente 

o maior investimento do município na Atenção Secundária, portanto, sendo a saúde com foco 

curativo médico assistencialista e não focada na medicina preventiva. Portanto, um modelo 

não resolutivo, pois as maiores causas de óbitos no município são passiveis de serem evitáveis 

na Atenção Básica. Que o investimento é mais em cuidados especializados do que em ações 

menos complexas e mais eficazes. Que o modelo de saúde deve ser invertido para que os 

índices apresentados sejam revertidos. Para isso, o Plano Municipal de Saúde para o próximo 

quadriênio está focado na Atenção Básica e Vigilância em Saúde. Foi apresentado também o 

novo Organograma da Secretaria Municipal de Saúde e, neste, notou-se a ausência deste 

Conselho. O presidente Célio Ferreira aponta que o Conselho como co-gestor, deveria constar 

no organograma, como já constava no Plano Municipal de Saúde anterior. Foi apresentado o 

quadro de profissionais da Saúde, reforçando a medicina centrada no profissional médico: dos 

380 profissionais de saúde das diversas áreas, 189 são médicos e, dentre estes, apenas 15 são 

Médicos da Família. A proposta do município é a inversão deste quadro, aumentando o 

número de Médicos da Família e diminuindo o número de especialidades. B) Apresentação do 

Plano Municipal de Saúde: 75% dos objetivos do PMS estão centrados na Atenção Básica e 

Vigilância em Saúde. Como os objetivos foram elaborados por cada setor responsável, a 

conselheira Ana Maria informa a este Conselho que não foi consultada e não recebeu planilha 

para preencher com os objetivos para o seu setor que é a Regulação, uma vez que seu setor 

recebe recursos financeiros. Vinício esclarece que as ações da Regulação estão subordinadas à 

Coordenação da Atenção Básica e Secundária, devendo, as ações serem repassadas a esta 

coordenação para a aprovação e, posteriormente repassadas ao Gestor de Saúde. Em um 

resumo do Plano Municipal o mesmo contempla: 28 objetivos para Atenção Básica, 72 para 

Vigilância em Saúde, 5 para Saúde Bucal, 5 para Média e Alta Complexidade e 5 para a 

Assistência Farmacêutica. Pontos destacados na Atenção Básica: Ter um sistema de referência 

e contra-referência informatizado; Médico da Família com carga horária de 40 horas, 

fortalecendo o vínculo com a população; Práticas Integrativas e Complementares: 

Fortalecimento; Implantação da Carteira de Serviços; Fortalecimento do Programa de 

Tabagismo. Fortalecimento de serviços essenciais de Urgência/Emergência nas UBS. A 

conselheira Stael Costa explica a necessidade de estruturação do Programa de Tabagismo não 

só em Varginha, pois, da forma como é estruturada hoje, tem pouca adesão, pois nos horários 

que ocorrem as oficinas, os pacientes não têm disponibilidade e acabam abandonando o 

programa. Há relatos em todo o país do desperdício de medicamentos pela não adesão ao 

programa; Transporte coletivo na zona rural e parceria com a Educação, facilitando o acesso à 

zona urbana; Implantação do ambulatório de feridas na Policlínica Central e melhoria do setor 

de coleta de sangue. Pontos destacados na Vigilância em Saúde: Reposição no quadro de 

funcionários que aposentaram; contratação de servidor para assumir o Programa de Saúde do 



Trabalhador que está sem Referência Técnica. Por questão de ordem e, devido o avançar da 

hora, foi deliberado pelo encerramento da apresentação e a marcação de uma reunião 

extraordinária para o dia 24 de setembro (local e horário a definir, os conselheiros serão 

informados via email e nos veículos oficiais). Antes do encerramento e para o fortalecimento 

deste Conselho e, seguindo o Regimento Interno, foram aprovadas as seguintes modificações 

entre titulares/suplentes que não frequentam e não justificam a ausência, valorizando os 

suplentes que, mesmo na presença de seus titulares, comparecem às reuniões, no segmento 

dos Trabalhadores de Saúde: A conselheira Renata Naves Cazelato Alves (Trabalhadores) passa 

a ser suplente do Conselheiro Vinício Rocha (Trabalhadores) Dr. Carlos Henrique Peloso Silva 

Júnior (Trabalhadores) será suplente de Genner Azarias Mendes. Nada mais havendo a ser 

tratado o presidente Célio Ferreira encerrou a reunião às 22h15, agradecendo a presença de 

todos e eu, Stael Maria Costa, a pedido do mesmo, lavrei esta Ata, que será assinada por mim 

e demais conselheiros, após lida e aprovada. 


