Ata dos trabalhos da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Nova Lima.
No dia sete de agosto de dois mil e doze, às dezoito horas e quinze minutos, reuniu-se a
Câmara em sua Sede, achando-se constituída a sua Mesa Diretora pelos senhores
vereadores: Nélio Aurélio de Souza – Presidente, Renato Faria Silva – Vice-Presidente
e Luciano Vitor Gomes – Secretário. Sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente abriu
os trabalhos e solicitou a chamada dos vereadores presentes; constatando-se a existência
de número legal conforme as assinaturas apostas no livro próprio, verificando-se a
presença de todos os vereadores. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário
determine a leitura da Ata da Reunião Ordinária do dia três de julho de dois mil e doze.
Em votação, foi aprovada. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura das
proposições que deram entrada na Casa: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 235/2012,
autoria da Mesa Diretora, que “Aprova as Contas do Município de Nova Lima relativas
ao exercício de 2005”. Encaminhado à Comissão de Orçamento Finanças e Tomada de
Contas para emissão de parecer; 2) Projeto de Resolução nº 117/2012, autoria da Mesa
Diretora, que “Autoriza a utilização do Quadro de Detalhamento da Despesa anexo nos
termos da Lei nº 2.287/12”; 3) Projeto de Lei nº 1.253/2012, autoria do vereador Cássio
Magnani Júnior, que “Declara de Utilidade Pública a entidade que menciona” – Centro
de Assistência Social Edificando. O Senhor Presidente nomeou o vereador Ronaldes
Gonçalves Marques como Relator da Comissão de Legislação e Justiça em substituição
ao autor da proposição. Encaminhados à Comissão de Legislação e Justiça para emissão
de parecer. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação:
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1) Projeto de Lei nº 1.217/2012, que “Dá denominação à via pública que menciona” –
João Isnard Márcio Pinto; 2) Projeto de Lei nº 1.240/2012, que “Dá denominação à via
pública que menciona” – Rua Raimundo Bruno Benigno; 3) Projeto de Lei
nº 1.241/2012, que “Dá denominação à via pública que menciona” – Rua Onofre Perez
Furletti; 4) Projeto de Lei nº 1.242/2012, que “Dá denominação à via pública que
menciona” – Rua Levy Firmino Alves. Em primeira e única votação, as quatro
proposições foram aprovadas por 08 votos e encaminhadas à sanção. No Grande
Expediente, o vereador Sandro Lima realizou pronunciamento: “Prazer mais uma vez
em usar a Tribuna desta Casa. Gostaria de falar sobre a saúde no nosso município.
Implantado o Programa Saúde da Família (PSF), estratégia eleita pelo Ministério da
Saúde como a melhor alternativa para a atenção à saúde da população brasileira. Tem
como prioridade a promoção da saúde e a prevenção das doenças, organizada no
trabalho multidisciplinar, centrado não apenas no atendimento médico, mas em um
trabalho de equipe. Equipe esta composta por médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem e agentes comunitários de saúde. Atualmente 58% da população de Nova
Lima estão cobertas pelo PSF/PACS, sendo que as equipes contam também com o
apoio de médicos pediatras, ginecologistas, psiquiatras, além de assistente social,
fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, psicólogo e terapeuta ocupacional,
integrando uma rede de saúde ampliada e diversificada, atendendo às necessidades de
saúde de toda a família. Foram reformadas e ampliadas 10 unidades de saúde e estão em
construção 2 Unidades Básicas de Saúde (Jardim Canadá e Cascalho), 1 Policlínica
(Jardim Canadá) e 1 UPA tipo II (próximo ao CAIC). O grande diferencial que irá
marcar na história da saúde nessa administração é que foram banidas as obras da saúde
ditas “puxadinhos” (puxadinho de escola, de clube amador, do posto do INSS, etc.)
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como sempre foram relegadas as construções de saúde em Nova Lima. Todas as
unidades de saúde estão sendo construídas em terreno próprio, não sendo anexo a
nenhuma outra unidade, seguindo as normas do Ministério da Saúde e da Vigilância
Estadual de Saúde, o que muitas vezes prolonga o tempo de execução da obra, porém
por outro lado, dá dignidade aos equipamentos públicos da saúde, proporcionando
melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde e conforto para os
usuários, em nada ficando a dever aos serviços privados. O Serviço de Urgência foi
ampliado com o retorno do atendimento de urgência na Policlínica 24 horas adulto e a
inclusão do atendimento às urgências odontológicas 12 horas de domingo a domingo,
além da implantação em prédio próprio do atendimento de urgência 12 horas dia, de
domingo a domingo no Jardim Canadá. Lembrando que antes dessa administração, o
serviço de urgência da Policlínica foi desativado, concentrando e superlotando o
atendimento na FHNSL. No Jardim Canadá havia apenas uma Unidade de Saúde
(antigo “puxadinho” da Regional) que atendia consultas eletivas e de urgência durante a
semana de forma precária, em especial pelas acomodações físicas da Unidade. Hoje são
duas equipes de Saúde da Família atendendo em prédio alugado, que em breve serão
transferidas para a nova Unidade Básica de Saúde (UBS), um Serviço de Urgência com
funcionamento de 12 horas em prédio alugado, que também será transferido para a
Policlínica atendendo 24 horas e um serviço de Zoonoses funcionando também em local
independente. Implantado ainda o SAMU 192, atendendo em torno de 120 pessoas ao
mês, regulado pela Central de Regulação de Belo Horizonte, o que garante o
atendimento não somente da Unidade de Suporte Básico, como também, quando
indicado são acionadas Unidades de Suporte Avançado, Unidades do Corpo de
Bombeiros, Helipontos, etc. e internação em Unidades de Urgência em Nova Lima e em
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Belo Horizonte, quando preciso. Este passo foi um enorme avanço para este gargalo na
Saúde que é o atendimento com eficácia e qualidade do Serviço de Urgência e
Emergência. A Saúde Mental que se restringia ao atendimento na Policlínica com
serviços de psiquiatria e psicologia, com grandes filas se formando durante as
madrugadas, atualmente conta com um Ambulatório em Saúde Mental, um Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS II), para o atendimento aos portadores de sofrimento
mental, diminuindo a internação em Hospitais Psiquiátricos e reintegrando estes nossos
irmãos ao convívio familiar e à sociedade. Ainda encontra-se em fase de implantação, o
Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS’ad) com o mesmo
propósito de proporcionar um atendimento qualificado e humanizado. Também em
implantação um Centro de Referência à Criança e Adolescente com o objetivo de
atender em especial os casos agudos de menores de 18 anos, tanto com sofrimento
mental, como usuários de álcool e outras drogas, visto que o CAPS e o CAPS’ad
atendem somente maiores de 18 anos. A Farmácia Municipal vem disponibilizando 148
diferentes medicamentos padronizados (em 2004 eram 82) e atendendo 135.000
usuários em 2011 (em 2004 foram atendidos 29.413 usuários). Este aumento
significativo na oferta estrangulou o espaço físico da Farmácia e neste momento está
sendo alugado um novo espaço nas Avenidas Rio Branco e José Bernardo de Barros
para transferir e descentralizar o atendimento, possibilitando uma reforma nas
instalações da Farmácia atual e a construção de uma nova Farmácia próxima ao CAIC,
que também dispensará medicamentos homeopáticos (projeto enviado para aprovação
pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde). Reforma e ampliação do
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), oferecendo entre outros serviços
próteses fixas, móveis e aparelhos ortodônticos sem taxa de cobrança ao usuário. Oferta
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de atendimento odontológico em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Escolas.
Implementado o Serviço Odontológico a nível hospitalar sob anestesia geral para
pacientes com necessidades especiais e extensão do plantão da Policlínica para até 22
horas de domingo a domingo. São serviços diferenciados oferecidos por poucos
municípios em Minas Gerais. Nunca a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes
foi tão beneficiada pela Prefeitura Municipal de Nova Lima como nessa gestão. Talvez
no Estado de Minas Gerais não exista um hospital privado que tenha recebido tantos
recursos municipais como em Nova Lima. Além dos investimentos em ampliação e
reforma dos ambulatórios adulto e pediátrico, a reforma e ampliação da hemodiálise,
tornando-a uma das melhores da região metropolitana, aquisição de novos
equipamentos do banco de sangue que foram desativados pela Vigilância Sanitária em
determinado momento, a doação de ambulância, entre outros equipamentos, os recursos
de custeios complementares ao SUS com a transferência da subvenção atualmente em
torno de R$ 780.000,00 mensais para a Instituição. Houve um trabalho intenso junto ao
Ministério da Saúde no sentido do aumento do aporte de recursos disponíveis para o
Hospital, o que efetivamente começou a ocorrer neste mês. Isso possibilita à Instituição
ampliar sua oferta de atendimento, em especial na qualidade e inclusão de novas
especialidades médicas no apoio às urgências. Desde a saída da “Irmandade Maria
Imaculada” da administração, a FHNSL se encontrava próximo da falência, foi
reerguida na administração do Dr. Afonso Greco com muita dificuldade e em outro
momento obteve o repasse de recursos da Paróquia Nossa Senhora do Pilar para cobrir o
déficit financeiro da Instituição comandada pelo nosso saudoso Padre João Marcelino.
Desde esta época que o Hospital opera no vermelho. Atualmente podemos dizer que
nunca na história recente da FHNSL, a Instituição recebeu tantos recursos do município
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e do Ministério da Saúde, tornando-o um dos poucos hospitais filantrópicos do Brasil
operando com recursos orçamentários excedentes. Em 2011 o município de Nova Lima
investiu na Saúde próximo a 20% do seu orçamento; considerando o orçamento ser um
dos maiores do Estado de Minas Gerais, certamente foi um dos maiores investimentos
per capita em saúde no Estado. Lembrando que a administração anterior investiu na
saúde, nos últimos três anos, 15% do orçamento, isto é, exatamente o percentual que
constitucionalmente o município é obrigado a aplicar. Somando ao investimento
municipal, a gestão da saúde em Nova Lima foi reconhecida como das melhores entre
os municípios de Minas Gerais, tanto pela Associação Mineira dos Municípios, como
pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais no ano de 2012 e
pelo Instituto Tiradentes de Viçosa nos anos de 2008 e 2012. O Programa Gestão de
Qualidade, inédito no Estado de Minas Gerais, implantado em Nova Lima foi premiado
como referência no Estado e está sendo divulgado como exemplo para todos os
municípios mineiros pela Associação Mineira dos Municípios. Por estes motivos e
muitos outros, quero parabenizar a administração do Prefeito Carlinhos Rodrigues pelas
grandes conquistas e enormes benefícios oferecidos à população de Nova Lima”. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, sob a
proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. _______________________________

