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Várzea Nova

Atos Administrativos

RELATÓRIO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA

Aos sete dias do mês de Março de dois mil e vinte dois, em convocação
extraordinária de nº 56, reuniram-se no auditório da Câmara Municipal de
Vereadores, situada na Praça José Araújo da Silva, S/nº, próximo a
Prefeitura Municipal, das 14h00m as 17h00m, Conselho Municipal de
Saúde, com a participação das entidades representativas da sociedade
civil organizada, Associações comunitárias, Associações de Pequenos
Produtores Rurais, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, Igreja Católica, Igrejas Evangélicas,
Cooperativa, e Ongs, representantes do poder publico municipal,
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Ação Social, e Secretaria Municipal de
Administração Geral, representante dos Trabalhadores e Prestadores dos
serviços de saúde no Município, Hospital filantrópico Padre Alfredo
Haasler, e Clinicas Médicas e laboratórios. Para juntos levantarem
proposta a serem encaminhadas para Conferência macrorregional. A
reunião foi presidida interinamente pela vice-presidente do Conselho
Municipal de Saúde, a senhora Fernanda de Brito Oliveira na ausência do
seu presidente Florisvaldo Santos Silva, que precisou se ausentar por
compromissos do mandado do Vice-prefeito, dando continuidade a
reunião a senhora presidente interina agradeceu a presença de todos e
falou sobre a importância da reunião e o que nela for discutido e
encaminhado, a mesma fraqueou a palavra aos presentes, e fez uso da
palavra à senhora Karina Luiza Leandro da Silva, enfermeira e membro do
conselho municipal de saúde, a mesma explicou para os presentes a
importância do serviço de saúde mental, visto que o Município de Várzea
Nova tem um numero de pessoas com transtorno mental muito alto e que
o Município precisa de um setor especifico para atender essas pessoas,
aprimorando o serviço de saúde. Desta forma é que precisamos aqui, hoje
elaborar e encaminhar propostas factiveis e que no futuro, venha ser
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implantadas em nosso Município. Retomando a palavra à senhora
presidente interina pediu aos participantes que juntos elaborassem
proposta para encaminharmos para a Conferência macrorregional, que
está prevista para ser realisada no período de 16 de Março a 30 de Abril
deste ano, com data a ser marcada, apôs 40 minutos foram apresentadas
à mesa diretora as seguintes propostas:
1- Implantação do CAPS tipo l nos Municípios com até 15 mil
habitantes,
2- Incluir educador físico na equipe mínima que presta serviços de
saúde mental com financiamento Federal,
3- Implantação do Serviço Residencial Terapêutico sem anuência de
clinicas especializada especificamente no município e que seja
referenciado na regional ou região,
4- Ampliar o recurso destinado para a compra ou aquisição de
medicamentos,
5- Ampliar o elenco básico terapêutico dos medicamentos em saúde
mental incluindo os emergenciais,
6- Financiamento da equipe mínima de saúde mental como:
Psicólogo, fisioterapeuta, Assistente social, e técnico de
enfermagem, para atuar no atendimento a domicilio (ambiente
domiciliar),
7- Aquisição de transporte exclusivo e adequado para esses
pacientes, as proposta foram encaminhas para votação e foram
aprovadas por unanimidade entre todos os presentes.
Em seguida foram escolhidos os nomes das pessoas para serem eleitas
como delegados ou delegadas para representar o Município de Várzea
Nova na macrorregional, representando os usuários: a senhoras Normilda
Pereira de Souza, e Vilma Pereira da Silva, representando os trabalhadores
e prestadores de saúde a Senhora Fernanda Brito Oliveira, e
representando o poder publico Municipal a senhora Aparecida da Silva
dias, não sendo mais apresentados mais nomes a senhora presidente
interina colocou os mesmo em votação ficando os seguintes nomes eleitos
por unanimidade: Normilda Pereira de Souza, Vilma Pereira da Silva,
representando os usuários do SUS, Fernanda Brito Oliveira representando
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os trabalhadores e prestadores de saúde, e Aparecida da Silva Dias
representando o poder publico Municipal. As assinaturas que atesta e
valida esse relatório esta no livro de frequência e na ata de assembleia
Geral do Conselho Municipal de Saúde, data citada a cima.

Atenciosamente;

___________________________________________
Fernanda de Brito Oliveira
Presidente Interina do CMS

__________________________________________
Marcelo de Sousa Moreira
Secretário executivo do CMS
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