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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL. ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO 3º PERÍODO LEGISLATIVO.  Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2022, 

realizou-se às 09 horas no Plenário Raimundo Teixeira de Faria, reunião extraordinária 

conforme Portaria n.º 07, 21 de fevereiro de 2022 com a Secretária Municipal de Saúde de 

Florestal, Ariane Gonçalves Cruz Ribeiro, considerando o Requerimento n.º 02/2022, aprovado 

por unanimidade na Sessão Plenária deste Poder Legislativo realizada no dia 15 de fevereiro de 

2022, tendo como pauta a discussão de assuntos relacionados à gestão do sistema de saúde do 

Município, dentre eles o atendimento realizado nas Unidades de Saúde. A reunião contou com 

a presença de todos os senhores Vereadores. O PRESIDENTE VEREADOR CARLOS 

ROBERTO DA SILVEIRA deu por aberta a sessão, e, em seguida, passou a palavra à 

Secretária de Saúde, Ariane, que fez as apresentações, através do data-show, da cartilha do 

atendimento do SUS em Florestal, e disse que após essa reunião será disponibilizada aos 

munícipes no site da Prefeitura. Explicou como são feitos os atendimentos no Centro de Saúde. 

Falou sobre o programa da Saúde da Família e como são feitos os atendimentos, existem dois 

programas no município, com a equipe completa. Explanou sobre todos os profissionais que 

fazem a Saúde funcionar, quais exames são feitos. Sobre o CISMEP que é o prestador de 

serviços, sendo passados os atendimentos que eram feitos em Betim, agora também, para 

Igarapé. Informou que quem regulamenta o transporte para o paciente fora do município é o 

governo federal, não havendo lei municipal que regulamenta esse assunto. VEREADORES 

QUE FIZERAM USO DA PALAVRA E ASSUNTOS TRATADOS:  VEREADOR 

GIOVANI FARIA fez considerações sobre como são feitas as distribuições de medicamentos 

e de testes. Ariane respondeu: A pessoa direge-se com a receita à farmácia de Minas e lá 

consegue o medicamento. O VEREADOR GIOVANI disse soube que tem medicamento 

perdendo. Ariane respondeu: Quem lhe falou pois há uma pessoa responsável para esse 

serviço. Sobre os testes, as compras são feitas, e quando necessário, é feito protocolo de entrega 

e são colhidas as assinaturas de quem pega esses testes. Todos os sintomáticos estão sendo 

testados no quinto dia. O VEREADOR GIOVANI disse que sobre esses testes, houve 

acontecimentos nos dias atrás, e foram desviados testes. Ariane disse: Se fosse o senhor, não 

falaria em desvio, esse processo está sendo investigado. VEREADOR GIOVANI disse está 

afirmando, foi encontrado na casa da pessoa. Ariane disse: que é uma situação que está em 

processo de investigação e tudo o que o Delegado, Dr. Felipe, solicita-lhe está sendo 
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disponibilizado. Não vai falar que é desvio porque está sendo investigado e apurado pelo 

Ministério Público e Polícia Civil, sendo que será feita também uma auditoria por parte da 

Prefeitura. VEREADOR GIOVANI disse que foi passada reportagem e encontrado na casa do 

Sr. Geraldo e a mulher dele trabalha na farmacinha. Depois perguntou: Onde recebem esses 

testes? Ariane respondeu: no setor de operação que recebem esses testes. VEREADOR 

GIOVANI: disse que a Secretária de Saúde falou que tem profissional que quer trabalhar e tem 

gente que quer atrapalhar. Qual a possibilidade de mudar essa pessoa que quer atrapalhar? 

Ariane respondeu: Quando o funcionário é efetivo, são feitos processos administrativos para 

apurar condutas. Não pode falar que esse profissional não serve, é o estatuto do servidor que 

regulamenta. Leis que regulamentam são fundamentais, preza pela legalidade. O VEREADOR 

SINVAL: Disse que depende das informações para verificar se será necessário ou não CPI. As 

colocações são para esclarecer e para se chegarem a um denominador comum. A Câmara tem 

um poder para fazer isso. Ariane disse: Entende e acha válido. Estão sendo apurados todos os 

fatos e o Sr. Prefeito já denunciou aos órgãos competentes para serem apurados. Não irá cometer 

assédio moral a um profissional que já está sendo investigado. O VEREADOR SINVAL disse: 

Prefeito também fez a denúncia diante da Câmara. O VEREADOR GIOVANI perguntou se 

estão faltando motoristas para as ambulâncias. ARIANE respondeu que tem 8 motoristas. No 

dia a dia, três prestam serviço durante o dia e um durante a noite. Sobre um fato ocorrido, o 

profissional tinha se descolocado para fazer um atendimento naquele momento. Falou da 

necessidade de contratação do SAMU e essas dificuldades serão sanadas. O VEREADOR 

GIOVANI perguntou novamente se precisa de mais motorista. Ariane respondeu: depende 

do dia. Falou da aquisição de um micro-ônibus para atendimento. O VEREADOR JABER 

agradeceu a presença da Ariane. Perguntou sobre o atendimento, no que diz respeito ao fato de 

a pessoa não portar o documento obrigatório. E, qual a diferença do paciente com o morador de 

rua? ARIANE respondeu que o morador de rua é considerado como pessoa em vulnerabilidade 

social. Só esses perfis são atendidos sem documentos. O VEREADOR JABER perguntou: 

Se for uma dor no peito? ARIANE respondeu: Vai ser atendido sim, caracteriza um infarto. 

Quem aguarda o atendimento de forma tranquila, é diferente, de quem está com uma fratura 

exposta ou uma dor intensa no peito, são características diferentes, e é uma lei que funciona no 

Brasil inteiro. O VEREADOR JABER perguntou: e quando a pessoa está com a pressão 

altíssima? Por que não passar por uma triagem primeiro? Esse é um ponto que pode melhorar. 

ARIANE respondeu: pode sim, através de uma lei a ser criada. Tem equipe que tem esse 
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cuidado. Mas tem equipe que não tem esse cuidado.  Infelizmente é uma verdade.  O 

VEREADOR JABER disse: Aí que vai entrar o seu trabalho. Mas quando se trata de lei 

federal, não se consegue revogar. A lei municipal esbarra nesse ponto. ARIANE respondeu: 

Vamos ter que estudar uma melhor forma para atender melhor à população.  O VEREADOR 

JABER: Dias atrás, houve atritos para buscar paciente de alta. Perguntou se existe essa 

obrigatoriedade. Ariane respondeu: De SUS para SUS, sim. Nesse caso, aconteceu em 

paciente que estava em atendimento particular. O VEREADOR JABER perguntou: Sobre o 

CISMEP indo para Igarapé. Haverá mudança no horário de saída dos veículos para 

atendimento? Ariane respondeu: Terão que mudar toda a logística.  Deverão ser comprados 

novos veículos para maior conforto e aumento do número de atendimentos. O VEREADOR 

SINVAL: Disse que vê uma burocracia grande. Falou que conseguem os recursos com os 

deputados. Pediu que esses carros que vêm dos deputados, em forma de custeio, que possam 

fazer a remoção dos pacientes, dos que não tem condições de locomoção nos hospitais, para 

tentar ajudar à população. Disse que, em questão disso, no mandato passado, o Deputado João 

Vítor, disponibilizou cento e quarenta mil, para ambulância, em forma de custeio, e como foi 

usado esse dinheiro? Visto que o Deputado Inácio Franco destinou a ambulância. Disse que 

muita coisa, entende que é lei, mas abreviar o caminho, seria viável. Que haja um consenso para 

os que saem na Van às cinco horas da manhã, e ficam o dia inteiro sem um lanche ou almoço; 

pediu que a Prefeitura possa ajudar de alguma forma. Disse: a senhora falou em leis, o que 

depender da Câmara, vão ajudar para facilitar e evitar certas burocracias. Fazer sem picuinhas 

e sem perseguição para acharem um caminho. Comentou sobre o SUSFÁCIL, sobre consulta, 

de uma hora para outra surge a vaga e o atendimento é melhor que o de um plano de saúde. Não 

se pode contratar uma pessoa para fazer esse serviço, para encaixar as pessoas e não perder 

vaga? ARIANE respondeu que o recurso veio e foi utilizado para custeio, pode ser para tudo 

o que se refere à saúde. Na época, o Deputado Inácio disponibilizou a ambulância. Chegou 

também um recurso para uma nova VAN. Dentro da Resolução estadual, a aquisição tem que 

ser dentro das normas, atendendo aos deficientes. Sobre burocracia, pesa muito. Se veio para 

custeio não pode comprar um equipamento, mesmo que o município precise. No caso de 

contratação, depende do município. Pode ser estudado, sim, o fornecimento de lanches. O 

VEREADOR WANDER perguntou se esses testes de COVID e HIV e todo medicamento que 

entra, porque não foram notados? Teve a baixa? ARIANE respondeu: Teve a baixa sim. Já 

está nas mãos da polícia. Já respondeu a essa pergunta. As notas fiscais já foram encaminhadas 
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ao delegado. O VEREADOR WANDER questionou sobre o atendimento na unidade com 

mofo, etc. ARIANE: Questionou e disse que temos esse problema mesmo, de goteira, de 

infiltração. E o bom senso? Fechar a Unidade? Ou atender e unir forças para conseguir recursos 

para reformá-la? Acha que unir forças para reformar, pois não é viável fechar. Tem goteira, 

vidro quebrado, infiltração. Precisa sim, evoluir. Tem ciência disso tudo. Não depende dela. 

Questionou: é viável para a população que se feche o posto de saúde? O VEREADOR 

ROBERTO disse que já encaminhou ofício à SEGOV para reforma do Centro de Saúde. 

Informou que Vale está disponibilizando os recursos e estão priorizando a área de saúde e será 

divulgado pelo Sr. Prefeito nos próximos dias. O VEREADOR WANDER perguntou: há 

licitação para equipamentos de fisioterapia? ARIANE respondeu: Não tem nenhuma licitação 

para compra de medicamento para fisioterapia, porque não há espaço físico e nem profissional 

para atender. O VEREADOR WANDER perguntou sobre o RAIO X Odontológico. Ariane: 

Está sendo providenciado para que o dentista visualize do próprio computador o RAIO X. Muita 

coisa, ela depende do Setor de Obras e do Setor de Licitação. Já estão providenciando essas 

questões. Não constrói e não derruba paredes. Repassa ao Secretário de Obras e conta com a 

colaboração deles. O VEREADOR WANDER perguntou: dois farmacêuticos estão 

trabalhando trinta horas? ARIANE respondeu: o valor do salário está no portal da 

transparência. A Lei do Município que dita as horas, constando trinta horas e precisa de 

cobertura de oito horas por dia na farmácia. Não pode contratar o profissional sem estar dentro 

da lei. O VEREADOR WANDER perguntou: O que pode melhorar na área de comunicação 

com a população? ARIANE respondeu: comunicam na regulação para chamar ao próximo, 

caso saibam que vai ter uma falta. O VEREADOR WANDER perguntou: sobre 

medicamentos vencidos, a senhora pode dar a certeza de que não houve. Ariane respondeu:  

Até o presente momento não chegou a ela documento de medicamento vencido. E que lhe 

repasse qual funcionário lhe deu essa informação. O VEREADOR WANDER perguntou: se 

há respirador no centro de saúde. Ariane: Disse que já respondeu até em pedido de informação. 

Tem respirador. O VEREADOR WANDER perguntou sobre o Raio X. Ariane respondeu: 

Também está funcionado. O VEREADOR WANDER perguntou sobre HEMODÍALE. 

Ariane respondeu: pacientes de Oncologia e Hemodiálise são transportados no carro pequeno. 

Vão juntos porque o tratamento é na mesma cidade, em Betim. O VEREADOR WANDER 

disse que ganhou cem mil do Deputado Raul Belém, perguntou sobre esse recurso. Ariane 

respondeu que está em conta e pode ser utilizado para custeio. A VEREADORA ADRIANA 
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sugeriu em relação a teste de COVID, se os testes comprados pelo município, precisam seguir 

os protocolos do estado. Ariane respondeu que regulamentam de acordo com o que o estado 

os reporta. Porque se antecipa, pode dar um falso negativo, para não causar um desconforto 

desnecessário. A VEREADORA ADRIANA disse que sua preocupação é para que não haja 

perda de testes de COVID. Ariane respondeu que pode acontecer de vencer os testes, mas é 

preciso seguir as normas instituídas do estado. A VEREADORA ADRIANA disse que precisa 

apresentar a documentação, mas é preciso haver uma sensibilidade, além do atendimento. Falta 

isso na recepção do Centro de Saúde, sendo preciso trabalhar essa questão com os atendentes. 

Sugeriu a respeito de demanda de atendimento, fazer uma confirmação de consulta um dia 

antes. Ariane disse que é feito sim um contato prévio. Pediu às coordenadoras que reforçassem 

esse serviço. Infelizmente o efeito não foi positivo ainda. Sobre a imunização infantil, não pode 

ser feita junto com a dos adultos. Está sendo feito nas quartas e sextas feiras. Estão sendo 

enviadas muito poucas doses. Reforçou para que a população também vacine as doses de rotina. 

O VEREADOR JABER: perguntou sobre as pessoas estarem sendo isoladas sem confirmação 

de COVID. ARIANE respondeu: houve mudança no protocolo e as pessoas estão sendo 

acompanhadas pelo PSF. O VEREADOR JABER citou o projeto também de sua autoria, para 

que seja apresentado no ato da matrícula o comprovante de vacinação. O VEREADOR 

CLEBER agradeceu a presença da Secretária, Ariane. Perguntou sobre a menina que caiu da 

bicicleta e chegou sangrando na unidade de saúde. Que explicasse o que ocorreu. Também 

sobre o setor de saúde o que pode melhorar, quanto à demora no atendimento. Sobre o horário 

de funcionamento da farmacinha, de segunda a sexta, o que pode se fazer. Sobre o veterinário, 

a carga horária dele é de doze horas, e o salário não corresponde. Sobre consultas de 

especialidades, o que pode fazer. E sobre o boletim de COVID. Ariane respondeu: Sobre a 

menina que caiu de bicicleta, o médico não estava no hospital porque estava em transferência. 

Sobre o atendimento, tem que se investir em educação continuada, os profissionais precisam de 

capacitação e investimento em educação continuada. Sobre a farmácia, atende de segunda a 

sexta-feira e paciente atendido depois desses dias e, depois das 17 horas e, precisa de 

medicamento, sai do centro de saúde com a dose garantida, para pegar o restante do remédio na 

segunda-feira. O VEREADOR JOÃO HENRIQUE aparteou e questionou sobre as farmácias 

particulares, considera necessário o medicamento. Ariane continuou respondendo: o cargo 

de Veterinário é de doze horas e o salário é proporcional, para atendimento a doenças que 

podem afetar o ser humano, como exemplos:  a leishmaniose, esporotricose. Ele não tem 
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obrigação de consulta veterinária. Trabalha no sentido de prevenção. Toda sexta-feira o 

veterinário tem a agenda e bate ponto. O VEREADOR JABER pediu desculpas a todos, mas 

precisará se retirar. Ariane continuou respondendo: sobre as consultas especializadas, estão 

conseguindo liberar as necessidades de cada um. Falou da parceria com o Instituto Hilton Rocha 

e disse que cirurgias ginecológicas estão sendo liberadas. O VEREADOR WELLINGTON 

disse que os questionamentos aos quais faria, já foram respondidos. Dentro da pergunta do 

Vereador Wander, questionou se é permitido ao farmacêutico Edson, trabalhar através de horas 

extras, por banco de horas, evitando que se tivesse dois servidores? Ariane respondeu:  Na 

somatória final pode se inserir outro profissional. Sobre o banco de horas, esse profissional não 

poderá folgar, e o terceiro ponto, precisa haver a reforma administrativa. Falou da diferença de 

remuneração do auxiliar de enfermagem com o técnico de enfermagem, que necessita da 

reforma administrativa, também, fazem o mesmo serviço e possuem salários diferentes. O 

VEREADOR WELLINGTON comentou sobre o CISMEP, sendo necessário adequar a 

logística. Perguntou sobre o controle dos medicamentos para uso do centro de saúde e PSF, 

que, parece, que não ser informatizado, e, se fosse, seria mais fácil de controlar. Como é feito 

esse controle? Manual, por qual funcionário? Ariane respondeu: Através do portador da 

receita e é dado baixa no computador da farmácia. Internamente, a solicitação do medicamento 

é feita de forma manual, sendo reportada ao farmacêutico da farmácia de Minas e ele dá a baixa, 

havendo o controle de estoque no centro de saúde. Será implantado o prontuário eletrônico. 

Estão em processo de informatização. Na farmácia de Minas, existe o programa próprio. O 

VEREADOR WELLINGTON perguntou se há previsão dessa informatização? Ariane 

respondeu que a previsão de cabeamento é para a outra semana. Será necessário também 

treinamento. O VEREADOR WELLINGTON comentou sobre o acolhimento no Centro de 

Saúde que deixa a desejar e se são feitos procedimentos de sindicância, para que o servidor 

trabalhe com competência pelo que ele recebe?  Ariane respondeu que não tem problema para 

instaurar esse processo administrativo. Quando chega a esse ponto é imparcial nessa 

designação. Tem dificuldade em ter uma comissão permanente, pois os funcionários alegam 

que são colegas de trabalho. Não é só a saúde que precisa haver essa comissão. O VEREADOR 

JOÃO HENRIQUE perguntou sobre a situação do COVID, atual. Ainda há recursos? Ariane 

respondeu que ainda não veio nada este ano de recursos diretamente para a COVID. Não 

havendo nada mais a tratar, o VEREADOR PRESIDENTE, ROBERTO, agradeceu a presença 

de todos e encerrou a sessão.  
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