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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1406/2018
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 23 de julho de 2018.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2018, às 19:00 (dezenove horas),
no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz
Xavier de Miranda, reuniram-se em Sessão Extraordinária
os seguintes
Vereadores: Dulcimar Prata Marques, João Bosco Ferreira Pires, Jordão de
Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente os vereadores Daniel
Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto, Emanuel Ayres Costa Sêmedo do Carmo,
Ivalto Rinco de Oliveira. O Vereador Presidente Eduardo Luiz Xavier de
Miranda declarou aberta a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal.
Solicitou a dispensa da leitura das atas de nº 1401/2018, 1402/2018 e
1403/2018, colocando a seguir em discussão e votação. Aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes. O Presidente informou que a realização
desta sessão extraordinária tem por finalidade do Secretário Municipal de Saúde
Sr. Guilherme de Souza Nogueira apresentar o Relatório Detalhado do
Quadrimestre Anterior (RDQA) demostrando despesas e receitas do Setor de
Saúde. Palavra com o Secretário Municipal de Saúde Sr. Guilherme de
Souza Nogueira: Agradeceu aos vereadores presentes, e disse que em
cumprimento a Lei 141 de 2012, veio a esta casa legislativa dar ciência do
Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior- RDQA com gastos do setor de
saúde, recursos que vem sendo transferidos fundo a fundo, quadrimestralmente é
feita a prestação de contas que é anexada ao Sistema chamado SARGSUS, que
por sua vez filtra os dados que são enviados pelo SIOPS que é o sistema contábil
de gastos da saúde, o relatório é gerado através do sistema SARGSUS, fazem a
analise e posteriormente é feita a aprovação desse relatório no Conselho
Municipal de Saúde e após aprovação ser apresentado nesta Casa de Legislativa
para que se possa deixar transparente tudo aquilo que acontece no setor, disse
ainda que trabalhar de forma correta e cumprir aquilo que a lei determina, é
muito importe, que ficava muito feliz em estar nesta casa hoje e também muito
triste porque na legislatura 2013/2016 não teve a oportunidade que todos estão
tendo hoje, que não sabia o motivo desses relatórios não terem sido apresentados
a esta casa legislativa, disse que o sistema SARGSUS passou por uma
inconsistência durante um ano, e somente agora depois de várias atualizações é
que está sendo liberado e estão conseguindo gerar os relatórios, hoje será
apresentado o 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2017, e assim que conseguirem fechar
o 1º Quadrimestre de 2018, estarão apresentando para ficarem em dia com as
documentações, informou que ainda não conseguem ter acesso ao relatório de
2018 porque o Sistema SIOPS se encontra em manutenção desde o inicio do
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ano, que a partir deste ano o relatório passa a ser bimestral, o Ministério da
Saúde está fazendo as adequações e ainda não foi liberado para fazer o
preenchimento. A seguir o Secretário de Saúde utilizou o Datashow para
explanar sobre o RDQA 1º Quadrimestre 2017, RDQA 2º Quadrimestre 20147 e
RDQA 3º Quadrimestre. Após a explanação o Secretário de Saúde informou que
hoje o município se encontra com todas as prestações de contas em dia, que
assumiram o município com 23 prestações de contas atrasadas, que gostaria de
deixar seus agradecimentos a Câmara na pessoa da sua ex-presidente Dulcimar
Prata Marques, para que pudessem colocar as prestações de conta em dia porque
não existia pasta separada para cada convênio, sendo o correto cada convênio ter
a sua pasta com todos as despesas licitadas, pagas e executadas arquivadas para
facilitar o processo de prestação de contas, e isso não existia na estrutura
administrativa do município, o Sr. Luiz Ronaldo que é um colaborador que
temos aqui no município fazia o levantamento dos extratos, razão contábil e em
parceria com a Câmara a funcionária Déa Louro Ad’Vincula fazia o
levantamento nos arquivos da câmara, procurando notas fiscais e empenhos
para que se pudesse lançar a prestação no GICON para que o município ficasse
em dia, foi um trabalho árduo, a parte Estadual está toda alinhada com as
prestações de conta, quanto a parte Federal mesmo com toda as dificuldades de
inconsistência do sistema estão evoluindo muito bem, o funcionário Pablo
Carpanez que se encontra presente nesta sessão é também responsável pelas
prestações de conta, agradeceu a toda a equipe da saúde, disse que estão
aprendendo, que as vezes erram, mas estão conseguindo levar a estrutura
administrativa da saúde de uma forma muito boa, que não contam com nenhuma
assessoria especializada, e tudo aquilo que produzem é fruto de empenho,
interesse e participação, que Rio Novo tem um Secretário de Saúde participante
e atuante, tanto nas comissões intergestores regionais, como nas comissões
intergestores Bipartite, sempre defendendo e colocando a posição do município;
solicitou autorização ao Presidente para deixar registrado uma resposta ao
requerimento de nº 097/2018 de autoria dos vereadores Daniel Dias, Dionísio
Da Dalt e Emanuel Ayres, onde eles requerem que a Secretaria de Saúde preste
esclarecimentos das diferenças entre os valores para Agentes Comunitários de
Saúde referente ao corrente ano de 2018 e o ano de 2017 conforme pode ser
constatado no sistema do fundo nacional de saúde. Disse que achou melhor
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responder pessoalmente aqui nesta casa ao invés de colocar no papel, porque no
papel fica muito técnico e não dá para ter o entendimento que se é necessário
para um tema tão importante, em resposta a suposta perda de recurso na Atenção
Básica do município, podem observar que é falsa contestação dos Fake News
que circulam na internet de que o irresponsável Secretário de Saúde do
município de Rio Novo estava perdendo recursos da Atenção Básica, e que o
município perdia recurso de Agente Comunitário de Saúde por não haver
registro de produção de atividade dos mesmos, e mostrou através do Datashow a
tela que é pública do Fundo Nacional de Saúde e detalhou para os presentes
sobre as transferências recursos nela descrita, informou que no dia 28/12/2017,
foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, um portaria do
financiamento e da transferência de recursos federais para as ações e serviços
públicos, antes desta portaria existiam seis blocos de financiamento e uma conta
para cada bloco, e agora existem somente duas contas, uma para custeio e outra
para investimento, quando houve essa mudança na forma do Ministério da
Saúde entender e transmitir essa informação publica, ele passou a desmembrar
da seguinte forma: colocou R$2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais) na
transferência de Agente Comunitário de Saúde, e no Piso de Atenção Básica
variável- PAB Variável o valor de R$ 57.620,00 (cinquenta e sete mil seiscentos
e vinte reais), o município nunca deixou de receber os seus recursos de agente
de saúde, que o modo de financiamento é que mudou e Ministério da Saúde
passou a repassar uma parte como agente de saúde e a outra dentro do piso de
atenção variável, quando a situação normalizar vai aumentar novamente o valor
de Agente Comunitário de Saúde voltando para o valor de R$ 22.308,00 (vinte
e dois mil trezentos e oito reais), e a pessoa que não entende irá dizer que
voltaram a transferir o recurso, mas não irá observar que o PAB variável cairá,
afirmou mais uma vez que nunca houve perda de recurso, que ele não precisa de
assessoria de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais por ano) como era
anteriormente, e se isso houvesse ocorrido essa perda ela já no primeiro mês
teria visto e juntamente com sua equipe iria tomar as providências necessárias
para que o município não fosse prejudicado, e gostaria que ficasse aqui
registrado esse equívoco, que as portas da Secretaria de Saúde estão abertas para
qualquer esclarecimento, que era preciso tomar cuidados com esses fake News,
porque eles acabam expondo agente ou autoridade publica em uma situação que
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comprovadamente não existe; disse ainda é preciso atentar para a situação do
município, que não tem recurso novo, e é preciso ser criativo, gostar do
município e correr atrás, citou como exemplo os recursos que foram
empenhados e pagos na administração 2013/2016, são dados do fundo nacional
de saúde o valor de R$ 1.177.000,00 ( hum milhão cento e setenta e sete mil
reais), a atual administração em um ano e seis meses já tem empenhados e pagos
em recursos Federais o valor de R$ 1.243.000,00 (hum milhão duzentos e
quarenta e três mil reais) são dados que tem orgulho de mostrar, pois quer dizer
que a administração atual teve mais competência para captar recursos em um e
seis meses que a administração anterior em quatro anos, que se conseguirem ter
capitalização, em quatro anos fecharão com quase R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões) em recursos Federais, que existem outras perspectivas, o Prefeito está
trabalhando diretamente nessa frente, são dados que mostram o
comprometimento em superar as dificuldades, na alta e média complexidade
quando assumiram a gestão dos prestadores tiveram um incremento anual na
receita do município de R$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais), disse
que Minas Gerais tem 853 municípios e somente 80 municípios com gestão
plena, porque é uma gestão que dá trabalho, que hoje tem várias pessoas que
vão ao Laboratório Lawal fazer seus exames, e isso é graças a terem assumido a
gestão dos prestadores, que anteriormente cerca se R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) do teto do município ficava perdido porque o município não tinha
laboratório e não podia trazer esse recurso para pagar o Acispes que tem
laboratório, então plenaram o município, abriram processo de credenciamento,
e hoje o laboratório faz o atendimento pela tabela SUS, e assim consegue
transformar esses R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) anuais em recursos para o
município, hoje o cidadão quando tem um exame de atenção básica solicitado
pelos médicos do município, ele protocola o exame na Secretaria e no máximo
em seis dias já está fazendo o exame, disse também que como membro titular
representa os 853 município na comissão do COSEMS/MG que estuda plenar
todos os município do estado, que através desta gestão plena a APAE é um
prestadora de serviço do município, anteriormente o dinheiro vinha par o estado
e o estado repassava para APAE e hoje a APAE faz a prestação de contas, o
município fecha o serviço e em até cinco dias deposita para APAE, sendo que o
estado demorava até noventa dias para fazer o repasse, voltou ao assunto
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referente aos Agentes Comunitários de Saúde e disse que quando iniciaram a
gestão foi alertado pela COSEMS de Belo Horizonte que o município possuía
um teto para quatro agentes de endemia, e existem quatro, mas o município só
estava recebendo por um, e para regularizar seria preciso fazer um processo
seletivo e constar nesse processo que era de acordo com a Lei que fala sobre a
estabilidade do agente de endemia, ou seja o contrato com prazo indeterminado,
e com isso o município perdeu durante esses anos R$ 3.000,00 (tres mil reais)
por mês, então fizeram o processo seletivo e colocando a contratação por tempo
indeterminado, atualizaram o CNES e a partir daí o município passou a receber
o teto, mas a falta de comprometimento gerou comprovadamente um prejuízo
aos cofres públicos, pois teve que arcar com recursos próprios, sendo que esse
ainda é um dos poucos programas que ainda o Ministério da Saúde vincula,
paga, e paga em dia, e quanto a terem falado que haviam perdido mais de
R$100.000,00 (cem mil reais) e a prova está aí de que não houve essa perda, e se
colocou a disposição para qualquer convocação para esclarecimentos. Palavra
com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu ao
Secretário de Saúde pela presença e pelos esclarecimentos. Palavra com a
vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que em todos esses anos que
trabalha na área da saúde nunca viu uma explanação detalhada dos
quadrimestres para fazer o relatório de gestão como essa feita pelo Secretário de
Saúde, que falava com muita propriedade pois não tinha dúvida da capacidade
dele, que o Secretário tem que ser técnico, e ele resgatou tudo aquilo que o
munícipio perdeu na saúde e é testemunha disso tanto no Legislativo como
funcionária pública e que ele estava de parabéns pela explanação, e lamentava
os autores do requerimento não estarem presentes. Palavra com o vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Parabenizou ao Secretario de Saúde, e solicitou
que deixasse copia dos relatórios para que os autores do requerimento possam
ler, já que os interessados não estavam presentes. Palavra com o Secretário de
Saúde Guilherme de Souza Nogueira: Disse que deixou salvo no computador
da câmara todos os relatórios, e que no final deste ano irá oficiar a câmara que
estará apresentando as demandas da Secretaria de Saúde, achava muito
importante, pois uma das maiores dificuldades que tiveram na secretaria quando
assumiram, devido a estrutura existente anteriormente, eles não tiveram nenhum
parâmetros para criar um gráficos, criar um indicador, citou como exemplo não
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saber os indicadores do raio x do ano anterior, quantos raio x foram marcados e
quantos ainda podiam ser marcados, quando se trabalha com indicadores, de um
ano para o outro se consegue melhorar as estatísticas, e quer mostrar a esta casa
as demandas dos anos de 2017 e 2018 , fazer um comparativo para mostrar
quanto foi s evolução em relação as demandas, disse que a partir de outubro foi
uma grande correria pois acabaram as contas de cirurgia para o município em
Juiz de Fora, e precisou ir no PAM Marechal fazer uma antecipação de cotas de
cirurgia desse ano para que pudessem atender, isso é um fato raro, porque a
partir do momento que você marca pouco médico, você tem menos numero de
cirurgia e automaticamente sobra cirurgia, e nós conseguimos zerar a nossa cota
de cirurgia, que quando assumiu a secretaria, no sistema de marcação de
consulta do PAM Marechal, eram marcadas de 40 a 50 consultas mês, e hoje
temos uma marcação de 200 a 210 consultas mês, que “deve incomodar ver as
pessoas cuidando da saúde”, já foram feitas mais de 40 cirurgias de catarata, e
uma das prioridade da administração era colocar as cirurgias de catarata em dia.
Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Lembrou aos vereadores que na próxima quinta-feira dia 26 às 19:00 horas
haverá sessão extraordinária para votação dos projetos de lei nº 011/2018 e
012/2018. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a
reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

_______ausente_______________
Daniel Geraldo Dias
___________ausente__________
Dionísio Da Dalt Netto
____________________________
Dulcimar Prata Marques
_____________________________
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Eduardo Luiz Xavier de Miranda
_________ausente_____________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo
____________ausente__________
Ivalto Rinco de Oliveira
______________________________
João Bosco Ferreira Pires
_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira
______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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