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PODER EXECUTIVO
Prefeita em exercício: Ângela Maria Kilson

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

ERRATA
Na Portaria nº 20.574, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 02.07.2019, onde se lê 
“Bernardo Muniz de Carvalho”, leia-se “Bernardo Mu-
niz de Carvalho Pereira”.

ATAS
ATA nº 552 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA - 03/06/2019 - Ata número quinhentos e 
cinquenta e dois do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena. Ao terceiro dia do mês de junho de dois 
mil e dezenove, no auditório do prédio onde funcio-
na a sede do Conselho Municipal de Saúde, 2º piso, 
situado na Praça Conde de Prados s/n, centro, teve 
início a Reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal 
de Saúde de Barbacena. Às dezenove horas o Presi-
dente Otávio, declarou aberta a sessão que contou 
com a presença dos Conselheiros conforme consta no 
livro próprio de assinaturas das reuniões ordinárias e 
extraordinárias. Justificaram ausência: Elayne Munis, 
Hendryws Rosberg Pedroza Cimino, Hilda Maluf Cal-
das Nalon, Lucia Helena Pereira, Nathália Stefânia de 
Oliveira, Prisciliani de Miranda Campos Silva, Rosyani 
Araújo de Paulo, Vicentede Paula Campos. Conforme 
Regimento Interno deste Conselho, o Presidente deu 
por encerad a sessão por não ter havia quorum. Eu, 
Simone Silveira Discacciati, Agente Administrativo do 
CMS, redigi a presente ata. Barbacena, 07 de junho de 
dois mil e dezenove.

ATA nº 553 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA - 17/06/2019 - Ata número quinhentos e 
cinquenta e três do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena. Ao décimo sétimo dia do mês de junho de 
dois mil e dezenove, no auditório do prédio onde fun-
ciona a sede do Conselho Municipal de Saúde, 2º piso, 
situado na Praça Conde de Prados s/n, centro, teve 
início a Reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal 
de Saúde de Barbacena. Às dezenove horas o Presi-
dente Otávio, declarou aberta a sessão que contou 
com a presença dos Conselheiros conforme consta no 
livro próprio de assinaturas das reuniões ordinárias e 
extraordinárias. Justificaram ausência: Elayne Munis, 
Hilda Maluf Caldas Nalon, Kátia Patrícia Ferreira Teles, 
Nathalia Stefânia de Oliveira, Prisciliani de Miranda C. 
Silva, Rosiany Araújo de Paula e Vicente Rosa. O pre-
sidente Otávio iniciou a reunião informando que era a 
primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena a ser transmitida ao vivo com a parceria 
da Estação Minas e agradeceu a presença dos Con-
selheiros e demais presentes. Foi lida e votada a ATA 
Nº 551 E APROVADA POR DOZE VOTOS A FAVOR E 
TRÊS ABSTENÇÕES COM A RESSALVA: na linha 128 
leia-se Otávio. O Presidente passou para os informes: 
● alertou os Delegados que irão na 9ª (8ª+1) Confe-
rência Estadual de Saúde sobre o Artigo 5º  Parágrafo 
único do Regulamento da 9ª Conferência Estadual 
de Saúde: “As delegadas, os delegados, Secretarias 
e Conselhos Municipais de Saúde que tiveram sua 
participação confirmada na 9ª (8ª+1) Conferência 
Estadual, viabilizada a partir da inscrição no FORM-
SUS e que não comparecerem ao evento poderão ser 
responsabilizados pelas despesas e ou prejuízos de-
correntes da não participação, sob pena de vedação 
de participação nos próximos quatro anos de eventos 
realizados pelos CESMG.”

Delegação Barbacena para a Etapa Estadual

1. Carmen Lucia Werneck

2. Fernando Antonio Bezerra da Silva Filho

3. Flavio Augusto do Nascimento

4. Jhonatan Antônio Rocha dos Santos

5. Jose Orleans da Costa

6. Kátia Patrícia Ferreira Teles

EMENDA CONSTITUCIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 030

“Altera a redação do art. 15 da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Barbacena” 
Art. 1º. O art. 15 da Lei Orgânica do Município de 
Barbacena, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. São símbolos do município a bandeira, o bra-
são e o hino, representativos de sua cultura e histó-
rias, designados por Lei”.
Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, ao 1º. de julho do ano de 2019, 177º. ano da Revolução 

Liberal, 89º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Flávio Maluf Caldas

Vice-Presidente
Vereador José Jorge Emídio

Secretário
Vereador Milton Roman

Tesoureiro
(Projeto de Emenda Constitucional nº. 001/18 – Autoria Vereador 

Ewerton José Duarte Horta Júnior e outros)

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº. 300/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, DIONÍZIO FERREI-
RA MARQUES do cargo  em comissão de Assessor de 
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Verea-
dor José Jorge Emídio, de acordo com a Lei Municipal 
nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei Muni-
cipal nº. 4939/19. Gabinete do Presidente, Palácio da 
Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao primeiro dia do 
mês de julho de 2019. Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade - Presidente. Tornou-se pública por afixação 
no saguão da Câmara em 01.07.19. Maria Aparecida 
Elias de Paula - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 301/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, FERNANDO MARCOS 
DA SILVA do cargo  em comissão de Assessor de Rela-
ções Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador 
José Jorge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei Municipal 
nº. 4939/19. Gabinete do Presidente, Palácio da Revo-
lução Liberal, Barbacena/MG, ao primeiro dia do mês 

de julho de 2019. Vereador Amarílio Augusto de An-
drade - Presidente. Tornou-se pública por afixação no 
saguão da Câmara em 01.07.19. Maria Aparecida Elias 
de Paula - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 302/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, ANTÔNIO RODRI-
GUES DA SILVA do cargo  em comissão de Assessor 
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jor-
ge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09. 
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, 
Barbacena/MG, ao primeiro dia do mês de julho de 
2019. Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presi-
dente. Tornou-se pública por afixação no saguão da 
Câmara em 01.07.19. Maria Aparecida Elias de Paula 
- Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 303/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, FLÁVIA SIPRIANO DE 
SIQUEIRA para exercer o cargo  em comissão de As-
sessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do 
Quadro de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete 
do Vereador José Jorge Emídio, de acordo com a Lei 
Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela 
Lei Municipal nº. 4939/19, em vaga decorrente da 
exoneração de Dionízio Ferreira Marques. Gabinete 
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barba-
cena/MG, ao primeiro dia do mês de julho de 2019. 
Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente. 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara 
em 01.07.19. Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor 
Geral.

PORTARIA Nº. 304/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, FERNANDO MARCOS DA 
SILVA para exercer o cargo  em comissão de Assessor 
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jor-
ge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
em vaga decorrente da exoneração de Antônio Ro-
drigues da Silva. Gabinete do Presidente, Palácio da 
Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao primeiro dia do 
mês de julho de 2019. Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade - Presidente. Tornou-se pública por afixação 
no saguão da Câmara em 01.07.19. Maria Aparecida 
Elias de Paula - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 305/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, ANTÔNIO RODRIGUES 
DA SILVA para exercer o cargo  em comissão de As-
sessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do 
Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete 
do Vereador José Jorge Emídio, de acordo com a Lei 
Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela 
Lei Municipal nº. 4939/19, em vaga decorrente da 
exoneração de Fernando Marcos da Silva. Gabinete 
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barba-
cena/MG, ao primeiro dia do mês de julho de 2019. 
Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente. 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara 
em 01.07.19. Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor 

Geral.
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mais qualidade. Ressaltou que as reuniões de matri-
ciamento têm que virar conceito dentro das unidades 
com a participação efetiva dos profissionais, e solicitou 
que o Conselho frise isso dentro das Unidades Básicas 
de Saúde. Informou que o Ministério da Saúde cobra 
três indicadores do NASF: 1. Atendimento em Grupo 
(ex.: grupo de gestantes); 2.  Educação em Saúde (te-
mas explanados pelos profissionais enquanto o usuá-
rio aguarda na sala de espera da Unidade); 3. Atendi-
mento Domiciliar (via solicitação do Agente de Saúde, 
médico ou enfermeiro na UBS); 4. Práticas Corporais 
(grupos de atividades físicas em todo o município). In-
formou que esses indicadores são monitorados men-
salmente de cada equipe.

 
 

EQUIPES Metas de 
Produtividade 

NASF A  NASF B  NASF C  NASF D  NASF E  

ATIVIDADES 
COLETIVAS  

150 152  249  154  156  239  

ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL  

150 166  138  140  185  171  

 6 Luciano informou que o cada equipe do NASF recebe 
um incentivo fiscal (Lei nº 548 de 2013) de 
R$20.000,00 (vinte mil reais), perfazendo um total de 
R$100.000,00 (cem mil reais) para custear o trabalho 
dos trinta e dois profissionais no município. Enfatizou 
que trabalham para obterem resultados de qualidade, 
humanizado, acolhedor e que realmente seja resoluti-
vo. Ressaltou que os profissionais do NASF são com-
petentes, dedicados, que tentam fazer a diferença dia 
a dia na vida de cada pessoa que procura o cuidado. 
Finalizou dizendo que tem certeza que quem procura 
o cuidado do NASF hoje, encontra. O Presidente solici-
tou que se falasse como o NASF procede em casos de 
autoextermínio. O psicólogo Cláudio do NASF Grogotó 
explicou que ficou definido que dentro da Unidade 
existem grupos terapêuticos de depressão e de ansie-
dade. Esclareceu que, nesses casos, dão prioridade 
para realizar um atendimento individual. Também en-
caminham a pessoa a participar do grupo de depres-
são, passando a ocorrer um acompanhamento do 
caso. Falou da dificuldade em relação ao espaço físico, 
porque os profissionais dividem, entre si, apenas uma 
sala na unidade Grogotó. Informou que nas unidades 
onde existem mais salas disponíveis, ocorrem mais 
atendimentos individuais. O presidente propôs que o 
Conselho trabalhe, junto à Secretaria de Saúde, para 
dar mais estrutura para que o trabalho dos profissio-
nais possa ser mais produtivo e melhor. Carmen falou 
que é preciso dar condições de trabalho para a equipe 
e disse que não dá para cobrar se não tiver condições 
de trabalho. Perguntou para a equipe de Educação Fí-
sica se as academias irão ajudar no trabalho que de-
senvolvem. A fisioterapeuta Alaine disse que, devido a 
limitação de sala e de material, ela traz material de 
casa, como o ultrassom. Disse que, do mesmo jeito 
que ela atende paciente particular, ela atende paciente 
domiciliar do SUS. Falou da dificuldade em atender 
seus pacientes devido a falta de sala, e que em algu-
mas unidades eles disponibilizam a mesa de ginecolo-
gia, que é inviável para atender com fisioterapia. Falou 
que quando fazem reclamação na unidade, o enfer-
meiro responsável ou outro profissional não cede a 
sala. Luciano ressaltou que falta uma ligação com a 
Atenção Básica para entender a importância do traba-
lho do NASF. Falou da necessidade da Atenção Básica 
se organizar para ceder as salas nos dias em que os 
profissionais do NASF estarão trabalhando na unidade. 
O Presidente falou sobre a morosidade do processo 
licitatório, que é um problema crônico, e que é preciso 
buscar novas formas administrativas para dar maior 
agilidade a este processo. Disse que é preciso que se 
tenha maior agilidade, eficiência e eficácia no proces-
so. A fonoaudióloga Michele da UBS Vilela falou que 
também leva material de casa para seus atendimentos 
e ressaltou que a equipe trabalha pelo bem de todos. 
Falou do desconhecimento da população sobre o tra-
balho que o NASF faz. Ressaltou o trabalho que reali-
zam nas escolas com as crianças, para que sejam 
formados jovens melhores e, futuramente, cidadãos 
melhores. Falou da dificuldade nos atendimentos em 
localidades distantes como Costas, Palmital e Torres, 

7. Lúcia Helena Pereira

8. Ludmila Resende Mello

9. Márcio José da Silva

10. Marly Sant’Ana da Trindade Almeida

11. Tatiane Mendes Kauffmann

12. Waldir Damasceno

● Conforme solicitação do Setor de Apoio aos Conse-
lhos,  a Comissão Intersetorial para Atenção integral à 
Criança e ao Adolescente ficou assim composta:

Representante da Comissão Intersetorial para Atenção Inte-
gral à Criança e ao Adolescente

Titular Elisa Maria Barbosa

Suplente Carmen Lúcia Werneck

● Indicação de um membro titular e um suplente do 
Conselho Municipal de Saúde para compor o Comitê 
Regional de Prevenção e Investigação do Óbito Mater-
no e Infantil (composto por 33 municípios).

Representante do Comitê Regional de Prevenção e Investi-
gação do Óbito Materno e Infantil

Titular Lúcia Helena Pereira

Suplente Efigênia Simplício da Costa

● Informou que foi publicado no Diário Oficial do Mu-
nicípio - E-DOB no dia 10 de maio de 2019 o Relatório 
da 12ª Conferência Municipal de Saúde e as Propostas 
Municipais. Os documentos também foram enviados 
para o Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, os meios de comunicação e o Setor de Apoio 
aos Conselhos; ● Foram enviados para os Conselhei-
ros de Saúde via e-mail os seguintes documentos: 
Contratos dos Hospitais, Relatório Detalhado 1º qua-
drimestre 2019 e o Plano Operativo Anual do CHPB; 
● ocorreu na sala do Conselho de Saúde uma reunião 
com a equipe de Saúde Mental no dia 04 de junho; ● 
O Conselho Municipal de Saúde esteve presente no 
evento da OAB - Ação Social Dia Mundial do Doador de 
Sangue - dia 14 de junho de 2019, onde foi discutido 
sobre o Posto de Coleta que tem previsão para ser 
implantado na Santa Casa em agosto. ● Otávio leu o 
ofício nº 34/2019 da Ouvidoria referente às reclama-
ções sobre o horário de abertura das Unidades Básicas 
de Saúde, solicitando que o assunto fosse levado à 
plenária. Carmen sugeriu que o Conselho fizesse uma 
moção de repúdio sobre a proposta de privatização 
da Rede Fhemig. Informou que a proposição é uma 
permuta em que a Fhemig repassaria terrenos de sua 
propriedade à empresa que vencesse o chamamento 
público, e esta construiria e gerenciaria todo o com-
plexo hospitalar envolvendo os Hospitais de Urgência 
e Emergência: João XXIII, Galba Veloso, Hospital Ma-
ria Amélia Lins - HMAL e Maternidade Odete Valada-
res -MOV. Informou que a Moção será entregue na 
9ª Conferência Estadual de Saúde que ocorrerá nos 
dias 25, 26 e 27 de junho. Colocado em votação FOI 
APROVADA POR TREZE VOTOS A FAVOR A MOÇÃO 
DE REPÚDIO REFERENE À PROPOSTA DO GOVERNO 
DE PRIVATIZAÇÃO DA REDE FHEMIG.  Na sequencia, 
iniciou-se o ponto de Pauta com a apresentação de 
Luciano Chartone, Coordenador do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família -NASF. Luciano informou que o NASF 
é uma modalidade de equipe multiprofissional de 
apoio à Atenção Especializada, cujo objetivo é ampliar 
sua abrangência e resolutividade. Atua na lógica de 
apoio matricial e apoio de 5 a 9 equipes de Estratégia 
Saúde da Família – ESF. Informou que todas as equi-
pes do NASF são formadas por profissionais da área 
de psicologia, fisioterapia, Serviço Social, fonoaudiolo-
gia, nutrição e Educação Física. Apresentou histórico 
de produtividade (Fonte E-SUS) com 189 atendimen-
tos em 2015 e 15.403 atendimentos em 2017, após a 
nova configuração das equipes. Luciano informou que 
iniciaram o trabalho do NASF com três equipes e que 
em 2018, após aprovação do Conselho Municipal de 
Saúde do projeto para ampliação das equipes, conse-
guiram mais duas equipes. Explicou que o teto máxi-

 
 

 1 
Composição das cinco equipes de NASF de Barbacena 

Equipe NASF Psicólogo Assistente 
Social 

Fisioterapia Fonoaudiologia Nutrição Educação Física 

NOVA SUÍÇA Gabriel Elaine 
(Justificou 
ausência) 

Elizabeth Bruna (f) Natália Felipe 

GROGOTÓ Cláudio Hélida 
(Justificou 
ausência) 

Alaine Fabiana Tainá Gisele 

SANTA CECÍLIA Elizangela Eloisa Janaína  
(Justificou 
ausência) 

Juliane Rita Iara e Domingos 
(Justificaram ausência) 

SANTA EFIGÊNIA Kátia Ivone Priscila Graziela Franciane Marcela 
VILELA Ana 

Carolina 
Bruna Flávia Michele Jane Jozie 
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 4 
frise isso dentro das Unidades Básicas de Saúde. Informou que o Ministério da Saúde cobra três  5 

Luciano esclareceu que o NASF não atende só grupos, 
conforme questionado por uma conselheira na reunião 
anterior. Disse que toda Unidade Básica de Saúde tem 
uma agenda para atendimento individual pela equipe 
de profissionais do NASF. Ressaltou que o atendimento 
individual é um dos indicadores de monitoramento do 
Ministério da Saúde em relação às Equipes do NASF. 
Destacou alguns grupos em que o NASF está inse-
rido: nas instituições (cuidando da saúde do idoso), 
nas escolas (diversas atividades), nas ruas, nas pra-
ças (práticas regulares de atividades físicas) e outros. 
Ressaltou que o NASF visa à coletividade, visa levar 
assistência, cada vez mais, a mais usuários. O Presi-
dente ressaltou que o questionamento da conselheira 
foi referente ao autoextermínio que ocorreu na região 
do Guido Roman. Disse que o Conselho sabe da im-
portância do trabalho do grupo e que estão ali para 
apoiar, para cobrar com apoio. Ressaltou que o mais 
importante é que eles saibam que têm o Conselho 
como sua retaguarda. Disse que o Conselho sabe da 
responsabilidade da Equipe, e tem ciência de seu pa-
pel na comunidade. Luciano apresentou o Fluxograma 
do NASF que possui três formas de acesso: 1) Enca-
minhamento do Médico; 2) Reuniões de Matriciamento 
e 3) Rede Assistencial (encaminhamentos do CRAS, 
CAPS, etc.)
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 4 
frise isso dentro das Unidades Básicas de Saúde. Informou que o Ministério da Saúde cobra três  5 Luciano ressaltou a importância da participação de 

todos os profissionais nas Reuniões de Matriciamen-
to, de onde sai a assistência, e que se deve cobrar 
a presença dos médicos e dos enfermeiros. Carmen 
ressaltou a importância da Unidade de Saúde funcio-
nar como um todo, ocorrendo a mesma linguagem do 
grupo, seja da equipe do NASF, das atendentes, dos 
médicos ou dos enfermeiros. Ressaltou o que maior 
problema que existe dentro da saúde é de comunica-
ção. Disse que é preciso haver unidade no atendimen-
to, nos procedimentos, e que poderiam ganhar muito 
em desempenho se todos soubessem o que é feito 
dentro do SUS. Ressaltou que o trabalho do NASF é 
muito importante porque ajuda a fazer a humanização 
no atendimento na Unidade. Disse que é preciso des-
centralizar o poder do médico e acreditar nos outros 
profissionais. Luciano informou que o apoio matricial 
oferece muito subsídio para promover assistência com 

mo de equipes do NASF obtém-se dividindo o número 
total de Saúde da Família por cinco. Na época, eram 
vinte e cinco equipes da Saúde da Família e cinco equi-
pes do NASF. Área de cobertura Territorial – Luciano 
informou que cada equipe tem seu território adstrito, 
e não podem atender fora do mesmo. Cada profissio-
nal de cada equipe se apresentou.
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óloga Juliana do NASF Santa Cecília comentou que o 
usuário geralmente procura a Ouvidoria para reclamar, 
e quando é para participar das reuniões dos Conselhos 
Locais, para expor e discutir os problemas, só compa-
rece meia dúzia. Sr. Vicente falou que nas reuniões 
dos Conselhos Locais são levantadas demandas que 
são trazidas ao Conselho Municipal de Saúde, e que 
nada acontece. O Presidente falou que são várias coi-
sas envolvidas e que o próprio funcionário da prefeitu-
ra fica prejudicado com uma infinidade de processos 
administrativos que emperram todo o sistema, como a 
reforma das UBS’s, as academias de saúde, o regime 
Mat Med. Ressaltou que isso faz com que o resultado 
da ponta seja prejudicado. Falou da necessidade de 
estudarem uma nova forma de se trabalhar. Disse que 
o Conselho tem que motivar o Secretário de Saúde e 
levar ao chefe do Executivo uma nova forma de traba-
lho. Ressaltou que se essa nova forma de trabalho 
melhorar a qualidade e o resultado da prefeitura, eles 
irão apoiar. Disse que é preciso quebrar os paradigmas 
e que o Conselho de Saúde precisa do apoio de cada 
profissional. Ressaltou que a transmissão ao vivo das 
reuniões do Conselho de Saúde, onde as demandas 
são levantadas e encaminhadas para o Município, se 
não serem feitas, vão estar gravadas. Sr. Vicente vol-
tou a falar que o profissional não tem condição de 
trabalhar se não existir estrutura. O Presidente falou 
da responsabilidade do cidadão que usa o Sistema 
Único de Saúde, e que é muito fácil culpar, julgar e 
condenar, mas olhar para os próprios erros é muito 
difícil. Disse que o cidadão tem que ter essa consciên-
cia, porque o Conselho cobra do Município mas o cida-
dão não comparece, não corrobora, evidenciando que 
toda a cadeia está fragmentada. Ressaltou que todos, 
juntos, têm que debater sobre esse assunto para jun-
tar essa cadeia.  Luciano agradeceu ao Conselho pela 
oportunidade de trazer a equipe do NASF e apresentar 
o trabalho que desenvolvem. Parabenizou a gestão do 
Conselho em estar divulgando o que a saúde faz em 
Barbacena. Agradeceu aos profissionais que trabalha-
ram durante todo o dia e se disponibilizaram em com-
parecer, até aquele horário, na reunião. Finalizou agra-
decendo as palavras de reconhecimento do trabalho 
do NASF pela Agente de Saúde Lúcia, e ressaltou que 
os Agentes Comunitários de Saúde é que fazem a 
Atenção Básica girar, e que sem eles, não se faz nada. 
O Presidente falou que o Conselho vem desenvolven-
do este trabalho desde a gestão passada, e que agora 
estão tendo um apoio maior na questão da tecnologia 
e tendo uma participação coletiva. Convidou os profis-
sionais a voltarem às reuniões do Conselho e solicitou 
que convidem a população para participarem. Falou da 
importância do usuário em voltar a ter credibilidade no 
sistema. Disse que o Conselho irá continuar a cobrar 
de forma assertiva, pontual, e de forma a reconhecer 
o trabalho do profissional. Luciano agradeceu a última 
composição do Conselho, presidido por Carmen, que 
acreditou no trabalho do NASF e viabilizou que conse-
guissem mais duas equipes. O Conselheiro Sr. Vander-
ley falou que a falta de credibilidade do usuário no 
poder público deve-se às demandas não serem aten-
didas e que, quando era Coordenador dos Conselho 
Locais, cansou de debater com o Conselho de Saúde 
para que fossem atendidas. Falou que o usuário quer 
ser tratado como gente e ser acolhido com humaniza-
ção quando é atendido nas unidades. Pediu que hou-
vesse menos burocracia e mais agilidade no poder 
público. A Ouvidora do município Maria Angélica falou 
do trabalho que realizou nas unidades nos horários 
que ficam fechadas e constatou que o usuário fica ex-
posto ao sol e à chuva. Falou sobre questões da saúde 
no município, do papel do servidor público em atender 
à população e sobre a importância dos servidores te-
rem um programa de Educação Permanente. Solicitou 
que se chame a Atenção Primária para que conceda 
que a Unidade Básica fique aberta durante o horário 
de almoço para poder acolher o usuário. Carmen res-
saltou que se a unidade ficar aberta, o usuário irá 
questionar por que não tem ninguém para atendê-lo. 
Sugeriu que no horário de 11h até 13h os profissionais 
do NASF façam seus atendimentos, resolvendo, assim, 
o problema de falta de sala para os profissionais. Res-
saltou que podem surgir alguns problemas se apenas 
um funcionário ficar na unidade para acolher o usuá-

rio. Maria Angélica falou que não está preocupada com 
problemas internos, apenas com o usuário. Sugeriu 
que se faça demanda livre e pare de atender via ficha, 
acabando com o problema da fila. Ficou acordado que 
a equipe da Atenção Básica será chamada para deba-
terem sobre o assunto e trarão uma proposta para a 
próxima reunião do Conselho. Foi composta a seguinte 
comissão para tratar do assunto com a Atenção Bási-
ca: Carmen Werneck, Lúcia Pereira, Vicente de Paula 
Campos e Otávio Vieira. O Presidente finalizou a reu-
nião agradecendo a presença de todos, e, em especial 
ao Júnior da Estação Minas. Reforçou o apoio da Se-
cretaria de Planejamento na pessoa do Sr. Aderbal, da 
Subsecretária Fernanda, e do técnico Victor da T.I. que 
ajudaram a proporcionar a transmissão ao vivo da reu-
nião do Conselho Municipal de Saúde. Agradeceu a 
presença dos profissionais do NASF que compartilha-
ram problemas e soluções. Nada mais havendo a tra-
tar, o Presidente Otávio encerrou a reunião. Eu, Simo-
ne Silveira Discacciati, Agente Administrativo do CMS, 
redigi a presente ata. Barbacena, 1º de julho de dois 
mil e dezenove.

ATA da Audiência Pública - Relatório Detalhado Qua-
drimestral 1º Quadrimestre/2019 - 29/05/2019 - Ata 
sem número do Conselho Municipal de Saúde de Bar-
bacena. Ao vigésimo nono dia do mês de maio de dois 
mil e dezenove, às dezessete horas na Câmara Munici-
pal de Barbacena, Avenida dos Andradas, 112, centro, 
teve início Apresentação do Relatório Detalhado Qua-
drimestral - 1º Quadrimestre/2019 pelo Secretário 
Municipal de Saúde e Programas Sociais Dr. José Orle-
ans da Costa para apreciação, participação e aprova-
ção da maioria dos Conselheiros na presença do Vere-
ador Amarílio Andrade da Câmara Municipal de 
Barbacena. Justificaram ausência: Elayne Munis da 
Silva, Fernando Moreira Campos, Nathália Stefânia de 
Oliveira, Oliveira Condé Sobrinho. Dr. Orleans iniciou 
discorrendo sobre Receitas e Despesas. Apresentou 
quadro comparativo de Despesa executada e Receita 
arrecadada, Receitas de Impostos e Transferências 
Constitucionais e Legais, Disponibilidade Financeira, 
Restos a Pagar inscritos até 30 de abril de 2019. DÉBI-
TO TOTAL DO TESOURO ESTADUAL COM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE: R$ 49. 424.194,10 (quarenta 
e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, 
cento e noventa e quatro reais e dez centavos). RE-
CURSOS REPASSADOS AOS HOSPITAIS - VALOR ANU-
AL: ▪ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA = R$ 
24.479.912,96 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e 
setenta e nove mil, novecentos e doze reais e noventa 
e seis centavos); ▪CEBAMS - R$21.217.004,16 (vinte e 
um milhões, duzentos e dezessete mil, quatro reais e 
dezesseis centavos); ▪ IMAIP - R$ 6.644.390,88 (seis 
milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos 
e noventa reais e oitenta e oito centavos). RECURSOS 
HUMANOS - Apresentou planilha de servidores e valor 
financeiro das folhas (abril/19): SAÚDE - ▫CONTRATA-
DOS = 451 (quatrocentos e cinquenta e um); ▫EFETI-
VOS = 433 (quatrocentos e trinta e três): ▫COMISSIO-
NADOS = 22 (vinte e dois); ▫ TOTAL de SERVIDORES 
= 906 (novecentos e seis). > PROGRAMAS SOCIAIS - 
SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIAIS - LUIZ 
HENRIQUE DONATO - Planilhas de atendimentos ▪ 
Equipe de Alta Complexidade - EAC; ▪ Casa de Acolhi-
mento Institucional - CAIB; ▪ CRAS São Pedro; ▪ CRAS 
Nova Cidade; ▪ Casa de Passagem;  ▪ CREAS;  ▪ Habi-
tação; ▪ Programa Minha Casa Legal; Bolsa Família. 
Total de Recursos na Conta do Fundo: R$1.970.355,56 
(um milhão, novecentos e setenta mil, trezentos e cin-
quenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Blo-
cos de Proteção Social Básica. AÇÕES PARA 2019: ▪ 
Previsão CRAS Santa Maria, ▪ Previsão do Serviço de 
Proteção Mulher Vítima de Violência com a Polícia Civil. 
> SAÚDE: ▫ SUBSECRETARIA DE AÇÕES E PROMOÇÃO 
EM SAÚDE - ROSIANY ARAÚJO: 1)VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE MAURÍCIO BECHO: ▪Principais fatores de óbi-
to: Doenças do aparelho Circulatório como principal 
causa de mortes, seguida pelas Neoplasias e as Doen-
ças do Aparelho Respiratório. ▪Saúde da Mulher: Total 
de exames Citopatológicos: 1.604, Total de Mamogra-
fias: 537; ▪Zoonoses: 30 casos confirmados, 28 casos 
descartados, LIRA janeiro/2019: Risco Médio = 2,3; 
▪Vigilância Ambiental - Dengue - Visitas em 6 (seis) 

onde não há transporte disponível para os e que fazem 
com veículo próprio. Ressaltou que o trabalho da equi-
pe é reconhecido pelos pacientes. A psicóloga Ana 
Carolina do NASF Vilela ressaltou que as equipes do 
NASF também trabalham com a promoção e preven-
ção na Saúde. Falou da importância do trabalho dos 
Agentes de Saúde junto com a Equipe do NASF, por-
que eles estão todos os dias com a população. Relatou 
que o tema sobre autoextermínio é um tema recorren-
te abordado nas UBS, além do trabalho desenvolvido 
com o Estado e o Governo Federal com o Setembro 
Amarelo. A Conselheira e Agente de Saúde Lúcia infor-
mou que viu a transição da UBS antes e depois da 
implantação do NASF. Disse que o NASF foi um plus 
para a saúde e para o município como um todo. Falou 
que o direcionamento que os profissionais do NASF 
fizeram com os pacientes nas unidades foi um acrésci-
mo muito grande para os enfermeiros, médicos e 
agentes.  Ressaltou que o NASF deveria ser ampliado 
e que cada unidade teria que ter o seu NASF. Disse 
que a equipe do NASF e o trabalho que desenvolve é 
muito importante. Disse que o NASF faz parte da Aten-
ção Primária, está estabelecido e só têm que melhorar. 
Disse que estão construindo uma História com o NASF, 
e o incômodo que, às vezes, ocorre com o usuário, 
acontece devido à falta de entendimento referentes às 
dificuldades pelas quais a saúde passa. Ressaltou que 
é preciso conhecer para depois opinar, e convidou as 
pessoas para que conheçam as Unidades. Falou sobre 
a dificuldade em atrair as pessoas para participarem 
das reuniões do Conselho de Saúde, dos Conselhos 
Locais, e  dificuldade da adesão da população. Ressal-
tou que juntos podem achar o caminho para resolve-
rem os problemas. O Presidente falou que o Conselho 
estava iniciando um processo com a transmissão das 
reuniões ao vivo das reuniões, que dará um poder 
maior de divulgação. Ressaltou a importância da pre-
sença dos profissionais nas reuniões do Conselho para 
que soluções sejam propostas. Destacou a importân-
cia em se levar a informação às pessoas e melhorar a 
comunicação com a população. Falou que a Ouvidoria 
do município filtra muita coisa por questão de informa-
ção, devido ao desinteresse da população ou por não 
saberem aonde buscar essa informação. A Ouvidora 
do Município Maria Angélica informou que a 70% dos 
1.600 entrevistados na pesquisa de satisfação disse-
ram que a saúde de Barbacena está bem, mas há uma 
carência de informação, comunicação e acolhimento. 
Carmen informou que após a reunião de matriciamen-
to na UBS do Carmo, o NASF está desenvolvendo um 
trabalho com os trabalhadores da unidade. Falou da 
importância da implantação das Práticas Integrativas 
nas Unidades. O Presidente falou sobre a carga de 
estresse dos trabalhadores em saúde como um todo. 
Carmen ressaltou que cuidar da saúde do trabalhador 
do SUS é uma bandeira que o Conselho também deve 
levantar, e informou que aprovaram o programa do 
CEREST “Cuidar de quem Cuida” e devem avançar 
com este projeto. Luciano ressaltou que o NASF causa 
certa incompreensão por parte dos usuários, e até do 
corpo clínico das unidades, porque ele vem para rom-
per com o modelo curativo. Informou que o NASF quer 
trazer informação, prevenção e promoção em saúde; 
quer ensinar as pessoas a se cuidarem, e o usuário 
não tem essa visão. Disse que o usuário acha que para 
ter saúde é preciso ir à unidade básica e ter uma con-
sulta médica. Destacou que o usuário não quer apren-
der a se cuidar. Informou que o autocuidado é ensina-
do dia a dia pelos profissionais do NASF, e que esse 
modelo de saúde é que causa certo desconformo den-
tro das comunidades e das unidades básicas de saúde. 
A fonoaudióloga Michele falou das Salas de Espera 
sempre há um profissional fazendo educação em saú-
de e que trabalham com o calendário da saúde. O Pre-
sidente falou sobre o número elevado de absenteísmo 
e que o usuário deve avisar ao Agente de Saúde ou à 
Unidade Básica quando não puder comparecer a uma 
consulta, pois outra pessoa poderá ocupar aquela 
vaga. O Conselheiro Vicente de Paula falou sobre a 
importância da comunicação. Solicitou que nas reuni-
ões dos Conselhos Locais seja informado para a popu-
lação sobre o trabalho do NASF, e ressaltou que o 
Conselho tem que cobrar da gestão para que haja es-
trutura para os profissionais trabalharem. A fonoaudi-
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ciclos dos ACE’s: Jan/Fev = 80,60%; Mar/Ab=68,38% 
e Mai/Jun = 8,19. ▪VIEP SINAN: Notificação individual; 
Agravos compulsórios: Hepatites virais = 5; Intoxica-
ções exógenas=18; Sífilis congênita = 13; Sífilis em 
gestante = 14; tuberculosa = 7 - DESTAQUES: Sífilis 
adquirida = 70; Tentativa de autoextermínio = 52; e 
Violência doméstica/sexual = 61. ▪Controle Populacio-
nal de Animais - castração de Cães e Gatos: 80 ani-
mais (Sucesso da parceria da SESAPS com IFET e 
Protetores dos Animais). ▪Vacinação Antirrábica 
27.100 doses no mês de maio. 2)VIGILÂNCIA SANITÁ-
RIA: Planilhas de atividades como Atividades educati-
vas, cadastro de estabelecimentos, inspeção sanitária 
de hospitais, licenciamentos e outros num total de 768 
(setecentos e sessenta e oito). 3)CEREST - Campanha 
Janeiro Branco; Atividades: Grupo de Enfrentamento 
do Estresse no Trabalho Bancário; Projeto Cuidando 
de Quem Cuida; Práticas Integrativas na Unidade Bá-
sica de Saúde Nossa Senhora do Carmo; Palestra no I 
Seminário de Saúde de Carandaí; Coordenação do 
Projeto de Agroecologia “Agricultura de Pé no Chão” 
IFSUDESTE; Projeto Saúde e Segurança no Campo; 
Palestra na Comunidade Costas da Mantiqueira; Matri-
ciamento UBS Senhora das Dores; Visita Técnica Co-
munidade Vargem dos Cochos; Encaminhamento de 
Trabalhadores Rurais para o Hospital das Clínicas; 
Campanha em Solidariedade às Vítimas do Desastre 
da Vale; Comemoração do Dia Internacional da Mulher 
Trabalhadora; Celebração em Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho; Vigilância em Am-
biente e Processo de Trabalho; SINAN - Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação = total de 100 
agravos e 160 investigações de acidentes de trabalho 
grave. Encaminhamentos para a Rede de Atenção à 
Saúde; NEA - Núcleo de Emergência Ambiental/ SE-
MAD - Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável = Meta 70%, atingido 100%. PAS 2019 
- Vigilância em Saúde do Trabalhador - Metas pactua-
das no ProMAVS- Meta 80% e 100% atingido; Partici-
pação em reuniões da CISTT Meta 90% atingido 
100%, Vigilâncias em Saúde do Trabalhador Meta2/3, 
atingido = 1. 4)REDE DE FRIOS - PNI Programa Nacio-
nal de Imunização <1 ano Média Cobertura 98,58%; 1 
ano Média cobertura  98,04%. Campanha Nacional 
contra a Influenza = 34.246 doses aplicadas. 5)ATEN-
ÇÃO PRIMÁRIA - Fluxo dos atendimentos nas UBS; 
Atendimentos médicos nas UBS, atendimentos domici-
liares, procedimentos consolidados, Atividades realiza-
das: PROCEDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS (coleta 
citopatológico/curativo/cateterismo vesical de alívio/
remoção de corpo estranho = 6.584 REUNIÕES DE 
EQUIPE = 226; REUNIÃO COM OUTRAS EQUIPES DE 
SAÚDE/ RAS = 139. Atividades Coletivas: Programa 
Saúde na Escola - PSE = 403; Atividades na Comuni-
dade = 54; Atendimentos em grupos = 2.346; educa-
ção em Saúde = 1.729. Práticas Integrativas e Com-
plementares; Vistas Domiciliares e Territoriais = 
81.271; Cadastro Individual e territorial E-SUS = 
65.426; 402 testes HIV, Sífilis e Hepatite. Médico PSF 
- seis equipes sem profissional. Proposta de Implanta-
ção Programa Saúde na Hora nas UBS Vilela e Santa 
Efigênia; Cobertura UBS Santa Efigênia: Distritos Sani-
tários: Santa Efigênia, Grogotó, Santa Cecília, Funcio-
nários e Carmo. Cobertura UBS Vilela: Distritos Sanitá-
rios: Vilela, Nova Suíça Correia de Almeida Senhora 
das Dores. 6)SAÚDE BUCAL: Atendimento Bebê Clíni-
ca, UTI SCMB; Tratamento Endodôntico; Frenectomia, 
Biopsia; Atendimento de urgência, pacientes Neuroló-
gicos, oncológicos. portadores de HIV, AIDS, Hepatites 
virais, tuberculose e sífilis; Pacientes em situação de 
Rua; odontologia hospitalar para PNE; Programa Sor-
ridentes; atendimentos individuais = 6.280 atendi-
mentos/mês; atividade Coletiva = 6.900 atendimen-
tos/mês. Unidades de Atendimentos: Carmo, Correia 
de Almeida, Funcionários, Santa Cecília, Efigênia, Pi-
nheiro Grosso, Vilela, Nova Suíça, São Pedro/ CAIC, 
Grogotó, CEM. Gráfico de Atendimento individual e 
coletivo; 7)NASF/MELHOR EM CASA/CONSULTÓRIO 
DE RUA - NASF - Núcleo Ampliado de Saúde da Família 
-Total de Atendimentos de Psicologia, Nutrição, Fono-
audiologia, Fisioterapia e Serviço Social = 4.242; Ativi-
dades Coletivas = 4.060; Atividades Físicas = 1.848; 
MELHOR EM CASA: 58 Internações domiciliares; 
EMAD Equipe Multidisciplicar de Atenção domiciliar - 
1550 atendimentos; EMAP Equipe Multidisciplicar de 
Apoio - 329 atendimentos; Gráfico de Origem das In-

ternações; Causas de internações mais prevalentes: 
AVC, infecções, úlceras venosas e de decúbito. CON-
SULTÓRIO DE RUA - 378 atendimentos individuais; 
Encaminhamentos: serviço especializado= 20; CAPS = 
16; Urgência = 1 e intersetorial = 34. População em 
situação de rua = 137 masculino; 30 feminino e 4 
transexual. Gráficos de atendimentos e de motivos 
que os levou à situação de rua. Ações; 42 moradores 
de rua vacinados. 8)CEM: Produtividade quantitativo 
= 11.762; Ações: Inauguração do Raio X Digital com 
242 exames realizados; Inauguração do serviço de 
Urodinâmica com 9 pacientes atendidos. Serviço de 
Escleroterapia = 62 pacientes tratados. Atendimento 
em pacientes oncológicos e manutenções diversas. 
Ampliação do serviço de pediatria com encerramento 
na Santa Casa de Misericórdia com 1.308 atendimen-
tos. Mamografias= 252 e Eletrocardiograma = 915 
exames. Consultas = 4.288, Procedimentos = 623; 
consultas nível superior não médico = 648 e procedi-
mentos gerados em consultas = 1.914. Modernização 
dos Equipamentos de Oftalmologia. 9)ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - Gráfico componente Básico - Atendi-
mentos e quantidade dispensada. Totais: Atendimen-
tos = 91.703; Dispensações = 92017; Valor das medi-
cações dispensadas = R$ 419.389,60 (quatrocentos e 
dezenove mil e trezentos e oitenta e nove reais). Cur-
sos realizados, atividades desenvolvidas, Componente 
Estratégico; • Mieloma Múltiplo  - Talidomida = 7 pa-
cientes receberam acompanhamentos sendo que 2 
ainda continuam sendo acompanhados em tratamen-
to; •Tuberculose - Ativa = 24 pacientes em acompa-
nhamento; Latente = 22 pacientes em acompanha-
mento. Hanseníase = não houve dispensação de 
medicamentos à pacientes registrados em Barbacena. 
Apenas 3 de outros municípios. HIV = 14 novos casos. 
Pacientes cadastrados = 326; Transferências = 1; To-
tal de pacientes em abandono/não adesão = 23; Ges-
tantes = 0; Recém-nascido de gestante acompanhada 
= 0; PEP - Profilaxia pós-exposição sexual ocasional - 
41; Exposição ocupacional = 21// Violência = 05; In-
fecções oportunistas; em torno de 450 dispensas rea-
lizadas. Acompanhamento Farmacêutico - farmácia 
clinica = 220 pacientes /mês; cardiologia= 200 pa-
cientes/mês e endocrinologia - 20 pacientes/mês. 10)
SAÚDE MENTAL - Atividades realizadas: ▪ CAPS i - 
inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Infan-
tojuvenil Estação vida Dr. Mauro Borgo - total de aten-
dimentos 1º quadrimestre = 90; ▪ CAPS AD - Planilha 
de atendimentos e procedimentos; ▪ Ações Referentes 
às Residências Terapêuticas - ▫Capacitação de Cuida-
dores: 10 edições; ▫ Visitas técnicas: Universidade Es-
tácio de Sá – Petrópolis (Presença de 40 alunos e dois 
professores do Curso de Psicologia, Profissionais da 
área de saúde de Juiz de Fora); ▫Inclusão de 3 novos 
moradores em RTs; ▫Rodas de conversa com os mora-
dores; ▫ Viagens com os moradores para praia, sambó-
dromo e cidades históricas; ▫Movimento em Defesa da 
Rede de Atenção Psicossocial/RAPS. ▫Forum Interseto-
rial Antimanicomial da RAPS (reuniões mensais com 
apresentação e discussão de casos); ▫Participação da 
Aula Magna dos Cursos de Saúde da Universidade do 
Paraná Experiência de Barbacena; ▫Participação no 
Bloco Saúde SOS Social no Carnaval; ▫Participação nas 
Comemorações do Dia Internacional da Saúde; ▫Parti-
cipação Conferência de Saúde; ▫Participação nas Reu-
niões dos Conselhos de Direito (SAÚDE E COMAD); 
▫MATRICIAMENTO JUNTO ÀS UBS; ▫Parcerias com: o 
CRAS na realização de grupos de família. ASDEF para 
oficinas; ▫Etapa final da reforma do CAPS AD. ▫ SUBSE-
CRETARIA DE PLANEJAMETNO E REGULAÇÃO ASSI-
TENCIAL - TATIANE PUIATTI:(fonte DATASUS) GRÁFI-
COS: ▫Quantidade de internações realizadas no 1º 
quadrimestre leito/especialidade; ▫ Produção Ambula-
torial; ▪ Planilha de consultas especializadas/fila de 
espera = Total 9.091; ▪ Procedimentos de Alta Com-
plexidade; ▪ CISALV - O valor mensal do consórcio é de 
R$50.750,00 (R$6.434,24 = custeio do ônibus; R$ 
43.565,76 = realização de procedimen-
tos;R$750,00=Investimento) Total de procedimentos 
realizados = 1.033; ▪ TFD -Procedimentos Realizados 
= 480(consultas, exames, cirurgias, radioterapia); 
Custo Total : R$25.058,30 (vinte e cinco mil e cinquen-
ta e oito reais e trinta centavos) - passagens, ajuda de 
custo e hospedagem. Foram transportados 3.301 pa-
cientes para tratamento fora do domicílio, sendo reali-
zadas 412 viagens; demanda reprimida: densitometria 

= 113; ressonância magnética = 440; biopsia= 26; 
procedimentos de oftalmologia= 1.494. ▪ AUDITO-
RIAS - 25 auditorias: ▫ 01 Referente ao extrapolamen-
to de leitos de UTI no Hospital Ibiapaba / CEBAMS; ▫ 
16 Demandas encaminhadas do Ministério Publico; ▫ 
02 Demandas encaminhadas da Advocacia Geral do 
Município; ▫ 06 Demandas encaminhadas pela Defen-
soria Pública. AVANÇOS: ▫ Reestruturação da equipe 
cirúrgica, com melhor oferta nas áreas de cirurgia ge-
ral, mastologia, ginecologia, urologia, cabeça e pesco-
ço e cirurgia plástica; ▫Abertura do Raio-X digital pró-
prio com o aumento da oferta; ▫Mutirão de Catarata; 
▫Mutirão de Cateterismo; ▫Mutirão de USG de Mama; 
▫Oferta de cirurgia de joelho no município; ▫Adequa-
ção do horário da equipe de TFD para atendimento 
8hs por dia; ▫Implantação do fluxo de oncologia consi-
derando auto suspeição diagnóstica, com a finalidade 
de detecção precoce da doença bem como tratamen-
to; ▫Habilitação e qualificação de sete novos leitos de 
UTI no Hospital Ibiapaba; ▫Retorno das atividades de 
monitoramento da ocupação de leitos SUS dos Hospi-
tais nos permitindo maior visualização sobre taxa de 
ocupação, permanência, leito disponível; ▫ Ampliação 
da equipe de otorrino para atender a demanda repri-
mia;  COORDENADORIA DE PROJETOS E INFRAES-
TRURUTA - ▪ melhorias na infraestrutura das edifica-
ções - 20 atendimentos emergenciais; Levantamento 
Obras Futuras - ▪ material para manutenção das uni-
dades de saúde: o material licitado foi entregue e as 
manutenções estão sendo feitas. ▪ readequação do 
padrão de energia do CRAS nova cidade: levantamen-
to de serviço necessário realizado. Aguardando con-
tratação de empresa especializada; ▪ levantamento 
para a reforma total do CRAS nova cidade: levanta-
mento de serviço necessário realizado. Aguardando 
contratação de empresa especializada; construção 
UBS Torres, Santo Antônio, Monte Mário, Pinheiro 
Grosso e Santa Luzia; Ações após o declínio da contra-
tada Silva Portas: ▪ Fiscalização das obras (medições, 
percentual executado); ▪ adequação de planilhas; ▪ 
atualização de valores; ▪ Parecer da consultoria e se-
cretaria de planejamento; ▪ Gestão de contratos para 
elaboração do novo contrato. Reinício da construção 
das unidades de saúde que estavam com as obras pa-
ralisadas - foi assinado o contrato com a empresa RE-
CONP engenharia ltda. para a retomada das obras das 
unidades de saúde dos bairros Santo Antônio, Santa 
Luzia, Torres, Monte Mário e Pinheiro Grosso, que es-
tavam com as obras de construção paralisadas. Em 
28/05/2019 a RECONP declinou das obras. Diário de 
obras:  ▪ reforma da CAPS III - aguardando a elabora-
ção e aprovação de um novo aditivo para que as obras 
sejam retomadas. ▪ reforma e ampliação UBS Senhora 
das Dores - ações após problemas na medição: ▪ exe-
cução dos projetos básicos (elétrico, fundação, hidráu-
lico); ▪análise da RDC 50; ▪adequação de planilhas; ▪ 
necessário aditivo de R$ 38.993,58 (em processo de 
viabilização jurídica). Reforma e ampliação UBS 9 de 
março: elaboração de nova planilha de readequação 
de quantidades e valores. A obra será retomada no 2º 
semestre pela Empresa O.S. Construtora e Infraestru-
tura Ltda. Academias da Saúde - valor inicial 
R$968.819,47 (novecentos e sessenta e oito mil, oito-
centos e dezenove reais e quarenta e sete centavos). 
Após realinhamento das planilhas foi necessário aditi-
vo de R$ 86.816,01 (oitenta e seis mil, oitocentos e 
dezesseis reais e um centavo). As obras foram retoma-
das em novembro de 2018 (OBS.: a Empresa RECONP 
ao recebeu o valor total do contrato, restando a rece-
ber R$ 259.083,70 (duzentos e cinquenta e nove mil e 
oitenta e três reais e setenta centavos). A parte civil e 
de infraestrutura das obras das academias de saúde 
estão concluídas. empresa RECONP Engenharia Ltda 
está providenciando aquisição e instalação dos equi-
pamentos. CONTRATOS E CONVÊNIOS - ISIS MOTA 
DE FARIA - Os termos de contratualização firmados 
com Instituto Maternidade Assistência a Infância e Po-
liclínica de Barbacena - IMAIP; Centro Barbacenense 
de Assistência Médica e Social - CEBAMS e Santa Casa 
de Misericórdia de Barbacena, que visam à prestação 
de serviços de saúde aos usuários do SUS, para reali-
zação de procedimentos ambulatorial, hospitalar e 
outros, tiveram sua vigência prorrogada até 01 de ja-
neiro de 2020. ▫ PLANILHAS: Contratos de Rateio - 
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes 
- CISALV, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede 
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de Urgência Centro Sul - CISRU; ▫ CONTRATOS -  ▪ 
Mundo dos Utilitários Autopeças Eireli-ME; ▪ A3 Co-
mércio, Locação e Assistência Técnica de Máquinas e 
Equipamentos Eireli - ME; ▪ Moura Empreendimentos 
Comerciais Eireli ME; ▪ El Elyon Pneus Eireli - ME; ▪Ma-
ria Cristina Perazza Tamborrino Importação e Exporta-
ção - EPP; ▪ Pneumaster Comércio; ▪ Pneumaster Co-
mércio de Pneus Eireli - ME; ▪ Baviera Comércio e 
Serviços Eireli - EPP; ▪ Reconp Engenharia Ltda EPP; ▪ 
Panificadora Laguardia Limitada - ME; ▪ Sion Indústria 
e Comércio de Papéis Ltda - EPP; ▪ Sinalizar Comércio 
e Publicidade Ltda - ME; ▪ A.J.D.F. Papelaria Ltda - ME; 
▪ Ferreira Salum Comércio Ltda - ME; ▪ Vilson da Silva 
Brum EPP; ▪ Aliança Comércio e Distribuição Ltda - 
EPP; ▪ Coelho e Silva Comércio e Serviços Ltda - ME; ▪ 
Arte Original Ltda EPP; ▪ Digital Informática e Tecnolo-
gia Ltda - ME; ▪ Informática .Com Ltda; ▪ Moura e 
Moura Informática e Empreendimentos Comerciais Ei-
reli - ME; ▪ Moura e Moura Informática e Empreendi-
mentos Comerciais Eireli - ME; ▪ DRM - Distribuidora 
Regional de Medicamentos Ltda EPP; ▪ Realpharma 
Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP; ▪ Digital In-
formática e Tecnologia Ltda - ME; ▪ Informática. Com 
Ltda. Ação Saúde Social em Defesa da Vida dia 27 de 
abril com a participação de todos os segmentos da 
Saúde. O presidente do Conselho Municipal de Saúde 
Otávio agradeceu a apresentação do Relatório e des-
tacou a falta de recursos, de créditos como causas dos 
problemas que a saúde vem enfrentando. Falou sobre 
a acusação de corrupção na saúde e que o Conselho 
acredita que os fatos devem ser apurados e os culpa-
dos condenados. Falou sobre o trabalho que os Conse-
lheiros estão fazendo como fiscalizadores e sobre os 
pontos que estão sendo ajustados. Ressaltou que 
acredita que a modernização dos processos adminis-
trativos do município deve ser feita com urgência e 
que já está sendo praticada no sul do país e em São 
Paulo com a utilização de OSC’s (Organização de So-
ciedade Civil) para a transparência nos processos lici-
tatórios. Falou sobre a característica do Setor de Com-
pras em pechinchar preços e conseguir um melhor 
preço na licitação. Informou que existe um processo 
de modernização mais eficiente para o Município e da 
importância de discutirem o futuro da administração 
pública. Informou que o município está tentando fazer 
a cotação dos insumos primordiais para a Atenção Bá-
sica, que estão acabando, e que o processo ainda vai 
demorar. Comentou que a gerente do Setor de Com-
pras Natália relatou a dificuldade que o setor vem en-
frentando com falta de pessoal e de estrutura, que 
promovem falhas. Disse que pessoas oportunistas 
aproveitam dessas falhas para se darem bem no pro-
cesso.  Ressaltou que os Conselheiros precisam ficar 
mais próximos e fiscalizar. Falou que existem dois pro-
cessos suspensos pela licitação e que é preciso rever 
as decisões, fazer as cotações novamente porque não 
podem ficar à mercê desses acontecimentos. Lembrou 
aos Conselheiros que o nome de todos está nos pro-
cessos porque são todos responsáveis. Ressaltou que 
precisam estar juntos e que o gestor e sua equipe 
serão cobrados para que a população seja bem aten-
dida.  Falou que o Estado tem que ser responsabiliza-
do e sobre a atuação firme do gestor nas reuniões da 
CIB. Ressaltou que é preciso se pensar num processo 
com mais transparência e eficiência. Comentou que foi 
discutida na pauta da Reunião do Conselho de Saúde 
do dia 20 de maio a eficiência no processo administra-
tivo. Informou que Natalia mostrou uns projetos para 
melhorar a eficiência do Setor de Compras e que o 
Conselho deve abrir um espaço para que ela possa 
apresentá-los na plenária.  Falou da necessidade de 
mudança na forma de trabalhar dentro da legalidade 
para saírem do caos, onde muitos estão sendo preju-
dicados. Falou que hoje o Conselho deixa de ser sim-
plesmente fiscalizador e deliberativo e passa a ser um 
Conselho ativo na busca de ajuda. Ressaltou que a 
Comissão de Captação de Recurso está visitando os 
Deputados que obtiveram votos no município e que 
esta ação vai obter frutos. Informou que todos já sina-
lizaram positivamente e, em algum momento, irão 
trazer mais recursos para Barbacena. Ressaltou que o 
município precisa de recursos assim como as institui-
ções. Dr. Orleans informou que falta pouca coisa para 
concluir a Obra da Radioterapia e que o aparelho já foi 
comprado. Disse que falta concluir a obra de quimiote-
rapia e o telhado de radioterapia. Informou que esteve 

com o Deputado Federal Lafaiete pedindo seu apoio, 
referente ao dinheiro da emenda parlamentar que De-
putado Bonifácio já havia deixado. Disse que se o di-
nheiro chegar até julho, conseguirão pagar o equipa-
mento. Falou sobre o trabalho que têm feito referente 
ao Núcleo de Prevenção do Câncer para conseguirem 
recurso. Ressaltou que o Núcleo é um local de apoio 
ao paciente oncológico. Otávio falou que na última 
reunião do Conselho foi formada uma Comissão para 
fazer uma sugestão de alteração na Lei do Fundo Mu-
nicipal de Saúde, para incluir a fonte na linha jurídica 
120-1. Assim, saem das Fontes Básicas e têm a possi-
bilidade de trazer recursos que o município não está 
tendo acesso. Polyana informou que não é possível. 
Otávio informou que a Comissão fará um estudo sobre 
o assunto. Disse que esta prática já é utilizada em 
vários municípios os quais são referência de adminis-
tração. Ressaltou que a Comissão de Captação de Re-
curso fez uma articulação com o Deputado Cláudio 
Mota Campos e foi destinada uma emenda de R$ 
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para a Aten-
ção Básica. Dr. Orleans ressaltou que até o ano de 
2012 o DEMASP era uma autarquia e depois passou a 
ser Secretaria. Disse que quando era autarquia po-
diam comprar e licitar diretamente e depois que virou 
Secretaria o processo é outro. Otávio informou que a 
Comissão esteve presente na Via 040, acompanhado 
do Márcio do SINTER e com o apoio da Secretaria de 
Obras do município, e conseguiram o material de as-
falto fresado para ser colocado nos pontos críticos da 
Zona Rural para melhorar o acesso às Unidades Bási-
cas. Ressaltou que acredita que sem o apoio da Secre-
taria de Obras o Conselho não teria conseguido. O 
Conselheiro Flávio solicitou que a Apresentação da 
Prestação de contas seja disponibilizada para os Con-
selheiros com uma semana de antecedência, no míni-
mo.  Sugeriu que os Conselheiros analisassem o mate-
rial e colocariam em votação na próxima reunião do 
Conselho. Otávio informou que irão acompanhar bi-
mestralmente as ações, e não mais como era feito nas 
vésperas das datas limites. Ressaltou a falta dos vere-
adores na Casa Legislativa na apresentação do Relató-
rio Quadrimestral pelo gestor, e a importância deles 
participarem da Audiência Pública por ser um momen-
to para todos escutarem e levarem as informações. Dr. 
Orleans ressaltou que o Vereador Amarílio de Andrade 
esteve presente em todas as apresentações anterio-
res. Sr. Vanderley cobrou a presença dos vereadores 
nas apresentações dos Relatórios Quadrimestrais. Fa-
lou que é voluntário há 20 anos, e que lamentava os 
últimos acontecimentos na saúde que estava presen-
ciando. Ressaltou que na 12ª Conferência Municipal 
de Saúde alertou todos os Conselheiros sobre sua 
responsabilidade em aprovar propostas, em acompa-
nhar, fiscalizar, e depois, de acordo com a legalidade, 
aprovar as propostas. Falou que são muitos anos que 
vem acompanhando, fiscalizando e conscientizando os 
mais novos sobre a grande responsabilidade de ser 
Conselheiro de Saúde. Disse para que os Conselheiros 
daqui para frente fiquem atentos às ações, Leis e res-
ponsabilidades, porque têm que conhecer e aprovar, 
para não serem penalizados por não acompanharem 
os atos da prefeitura.  Ressaltou que a Polícia Federal 
está atenta e que não podem se omitir de suas res-
ponsabilidades. Finalizou dizendo para o Conselho 
cumprir sua competência como deve. Em seguida, o 
Presidente Otávio colocou em votação e FOI APROVA-
DO POR 13 VOTOS A FAVOR, UM VOTO CONTRÁRIO 
(Sr. Vanderley Luiz da Silva) E DUAS ABSTENÇÕES 
(Flávio Augusto do Nascimento e Kátia Patrícia Ferreira 
Teles) O RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL 
DO 1º QUADRIMESTRE/2019. Dr. Orleans falou sobre 
sua indignação e que nunca compactuou com a cor-
rupção. Falou que talvez não se tenha noção da impor-
tância de Barbacena na saúde de Minas Gerais e sobre 
o quanto se têm batalhado pela saúde no Estado. Res-
saltou que infelizmente não se sabe o que as passa no 
coração e na mente das pessoas. Disse que os culpa-
dos devem responder pelos seus atos. Afirmou que 
continua trabalhando como sempre e que nunca dei-
xou de trabalhar em prol da saúde de Barbacena. In-
formou que o que aconteceu foge do seu controle e 
está sendo apurado. Disse que vai continuar traba-
lhando enquanto os fatos vão sendo apurados. Ressal-
tou que existe informação errada em relação às aca-
demias e que vão correr atrás. Disse que vai continuar 

trabalhando como gestor. Falou que no Hospital Regio-
nal só funciona o P.A. porque estão trabalhando, por-
que a saúde não para. Disse que algumas pessoas 
querem o caos, mas eles não querem. Ressaltou que 
existe muita gente honesta trabalhando, correndo 
atrás para fazer as coisas acontecerem e que não é 
por causa de uma ou duas pessoas que vão jogar tudo 
no lixo. Disse que a sociedade é assim: tem gente boa, 
honesta, gente de todo jeito. Ressaltou que todo ho-
mem público pode passar por isso.  Informou que ele 
tem quarenta anos de serviço público respeitado. Dis-
se que ele não foi investigado em momento algum; 
que não tem dúvida que alguns oportunistas serão 
desmascarados. Falou do descaso e da falta de cuida-
do com a saúde quando chegou ao município em 
2013, que houve uma mudança enorme, e só não vê 
quem não quer. Disse que está tranquilo, trabalhando 
e continua merecendo a confiança do Prefeito. Citou 
uma frase que diz: “o homem público tem duas op-
ções: não fazer nada, porque não dá nada para ele; ou 
fazer, e pode dar problema pra ele.” Afirmou que dis-
curso não cuida de gente; ação cuida de gente. Falou 
que estão descobertos financeiramente. Informou que 
tomam decisões duras e difíceis porque assumem o 
risco, mas um risco transparente, claro e com a ciência 
do Ministério Público. Falou que têm que continuar tra-
balhando no mesmo ritmo. Falou da importância dos 
fatos serem apurados. Agradeceu ao Presidente da 
Câmara pela sua presença. O Conselheiro Márcio res-
saltou o trabalho sério que Dr. Orleans executa há 
muito tempo. Falou do seu trabalho como gestor na 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo, que era uma insti-
tuição forte ligada ao movimento sindical na luta pela 
prevenção da saúde do trabalhador. Dr. Amarílio dei-
xou registrado seu testemunho sobre o belíssimo tra-
balho que Dr. Orleans e sua equipe fazem em Barba-
cena. Ressaltou que a verdade vai prevalecer e que ele 
e sua equipe podem continuar com a cabeça erguida. 
Deixou registrado também os agradecimentos do Nú-
cleo do Câncer, de setenta conselheiros, inclusive de 
representantes do Ministério Público e de quatro de-
sembargadores pelo empenho do Dr. Orleans e de sua 
equipe, garantindo em não poupar esforços. Registrou 
também o seu encontro com Dr. Marcelo Cabral em 
Belo Horizonte na Secretaria de Estado da Saúde e 
acredita que este ano a obra do Núcleo do Câncer 
possa ser entregue à Barbacena. Ressaltou que acre-
dita que isso só irá acontecer devido à coragem e 
competência do Dr. Orleans e de sua equipe e à luta 
do Núcleo há quatro anos. Finalizou parabenizando Dr. 
Orleans e ressaltou que ele colocou a vida em primeiro 
lugar. Destacou que na próxima reunião da Câmara 
estaria levando o seu clamor para que os vereadores 
se façam presentes nas audiências públicas para apre-
sentação dos Relatórios Quadrimestrais e declarou 
encerrada a sessão. Eu, Simone Silveira Discacciati, 
Agente Administrativo do CMS, redigi a presente ata. 
Barbacena, 13 de junho de dois mil e dezenove.

MOÇÃO
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 O Conselho Municipal de Saúde de Barbacena, através de seu Presidente que esta 
subscreve, conforme deliberado em Plenária realizada no dia 17 de junho de 2019, vem 
apresentar MOÇÃO de REPÚDIO referente à proposta de Governo do Estado de Minas 
Gerias de privatização da Rede FHEMIG. 
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