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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 17/08/2021 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG (CMSV), de 
Nº 394, realizada no dia 17 de agosto de 2021, por videoconferência no aplicativo “Microsoft 
Teams”, conforme Resoluções CMSV 001 (15/03/2021) e 006 (19/05/2020). A reunião teve início 
às 18h39, sendo transmitida pelo Youtube, pelo link: https://youtu.be/nuuMqfHGKSs. 
Conselheiros presentes/segmentos: Aline Ribeiro Soares Rodrigues (Gestores), Aparecida I. 
Furtado de Oliveira (Usuários), Brígida de Fátima Batista Gomes (Gestores), Carlos Henrique 
Peloso Silva Júnior (Trabalhadores), Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza 
(Usuários), Daniele Caroline Faria Moreira (Trabalhadores), Helen Márcia de Souza 
(Trabalhadores), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (Trabalhadores), Leila da Silva Azevedo 
(Trabalhadores), Maria do Carmo Coelho (Usuários), Pamela Pereira Cândido (Gestores), Rogéria 
Alvarenga Fernandes (Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários), Valdene Rodrigues Amâncio 
(Trabalhadores) e Zelma Romaniello Dominghetti (Usuários). Faltas justificadas: Armando 
Fortunato Filho (Gestores) e Paulo Henrique Pazotti (Usuários). Convidados: Augusto Raimundo 
(encarregado do Centro de Especialidades Odontológicas/CEO/SEMUS), Miguel José de Lima 
(gestor da Divisão de Políticas de Atenção Básica e Secundária/Secretaria Municipal de 
Saúde/SEMUS) e Patrícia Teodora Borges (coordenadora da Atenção Primária/SEMUS). Registra-se 
a presença de: Ana Paula, Aparecida Nefage, Clenia Aparecida de Paiva (supervisora do serviço 
administrativo/SEMUS), Dr. Adrian Nogueira Bueno (Associação Médica de Varginha/AMV e 
membro da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora/CISTT) e de 
Leandra Gandi (coordenadora da Unidade Básica de Saúde/UBS Dr. José Conde/Canaã). Pauta: 1) 
Repasses da Comissão Executiva (ofício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
reunião dos fluxos assistenciais da Alta Complexidade junto à SRS – Secretaria Regional de 
Saúde), CISTT e CISMeRP (Comissão Intersetorial de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica); 2) 
Avaliação e deliberação sobre o acolhimento na Atenção Primária, conforme discutido nas 
últimas duas reuniões; 3) Atualização sobre o andamento referente à proposta de convênio com 
a Fundação Rocha Braga; 4) Solicitação de credenciamento de equipes de Saúde Bucal - 
demanda encaminhada em 4 de agosto de 2021, nos termos da Resolução CMSV Nº 005/2021, a 
ser apresentada por Augusto Raimundo; 5) Discussão e deliberação sobre o processamento do 
Plano Municipal de Saúde (consulta pública, eventual conferência, apresentação, votação e 
datas). Inaugurados os trabalhos - 1) Repasses da Comissão Executiva: Cláudio explica sobre ofício 
recebido pelo CMSV do Ministério Público sobre à resposta referente à Regulação em atenção à 
Recomendação 8/2019, quanto a exames e cirurgias, com 15 dias de prazo para ser respondido. 
Outra questão abordada foi a participação da reunião promovida pela Superintendência Regional 
de Saúde (SRS), referente aos fluxos assistenciais em Varginha, que focou no acolhimento de 
demanda de Urgência e Emergência, mas, principalmente referente à cardiologia e neurologia, 
prestados pelo Hospital Regional do Sul de Minas (HRSM), explicando que haverá nova reunião na 
quinta-feira, dia 19/08/2021. Frisa ainda que é muito importante este debate com a participação 
do Conselho. Encerrado os informes da Comissão Executiva, passa aos informes das Comissões do 
Conselho. Repasses da CISTT: Brígida, coordenadora-adjunta, cita que a Comissão decidiu 
responder o ofício sobre o CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), entendendo 
que neste momento não há  restrições da lei eleitoral e da necessidade de implantação deste 



centro em Varginha. Coloca ainda que haverá uma comissão para elaboração de uma pesquisa 
sobre Saúde do Trabalhador e que foi constituída uma comissão interna para organiza-la. Diz ainda 
que foi dada uma sugestão da inclusão de um(a) enfermeiro(a) junto com o Engenheiro de 
Segurança do Trabalho e o Técnico de Segurança do Trabalho. O enfermeiro seria destinado às 
atividades continuadas, pois tais atividades são preconizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito 
da UBS (Unidades Básicas de Saúde) e PSF (Programa Saúde da Família). Cláudio solicita que essas 
questões sejam formalizadas para serem incluídas no Plano Municipal de Saúde. Repasses da 
CISMeRP: Cláudio fala sobre a Comissão Intersetorial de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica, 
dizendo que elaborou a minuta de resolução sobre a mesma e que farão a primeira reunião 
também no dia 19/08/2021. Valdene, coordenadora da comissão, lembra da reunião de junho, 
explicando para que os conselheiros entendessem a importância desta Comissão. Esclarece que se 
reunirão com os componentes e com outras instituições e pessoas que possam participar desta 
Comissão, bem como Cláudio fez a minuta de resolução da comissão, após analisar outros 
regimentos de Belo Horizonte, Montes Claros e do estado do Ceará. Cláudio narra que é muito 
importante a instituição de duas comissões neste período de vigência de mandato do Conselho, 
tendo atores que estão participando tanto do CMSV como das comissões, ampliando o alcance e 
incorporando mais pessoas e instituições. Hudson aborda sobre a demanda de pessoas que estão 
sendo afastadas por problemas psicológicos e que o SINDSERVA (Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Varginha) atende uma demanda muito grande de professores que buscam consultas 
com o profissional da área, sugerindo que a Comissão Intersetorial de Reforma Mental e Saúde 
Psiquiátrica possa abordar junto com a CISTT, este importante assunto. Valdene afirma ser será 
muito importante o trabalho da Comissão que participará e que seria muito bom esta interlocução 
com a CISTT. Após, 2) Avaliação e deliberação sobre o acolhimento na Atenção Primária, 
conforme discutido nas últimas duas reuniões. Cláudio, antes de iniciar o assunto, informa que 
falou com Helen e Miguel, na reunião de julho e Miguel demonstrou interesse em ser 
conselheiro. Cláudio lembra que a função de Miguel - gestor da Divisão de Políticas de Atenção 
Básica e Secundária tem ocupado o assento de suplente da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), há pelo menos, duas administrações. E que assim, Miguel pode prosseguir nessa 
tradição, sendo oficializado como tal. Desta forma, Miguel José de Lima fica com a palavra, fala 
sobre a sua trajetória, desde a passagem na área privada, passando a gerência de banco, até a 
Guarda Civil Municipal de Varginha. Após, se retoma o ponto de pauta, Cláudio rememora o 
discutido nas últimas reuniões e o que havia sido pactuado: 1) que a marcação de consulta será 
presencial ou por telefone, pelo menos, uma vez na semana; 2) que seja formalizado ofício ou 
circular, junto às unidades de saúde, e que este documento seja encaminhado ao Conselho; e, 3) 
que seja divulgado pela mídia, via ASSCOM (Assessoria de Comunicação Municipal). E pede a 
Miguel que explique o que foi feito. Cláudio diz que ficou muito satisfeito quando da divulgação 
pela ASSCOM que as unidades de saúde fariam o acolhimento da demanda, fazendo agendamento 
presencial durante todos os dias da semana, em paralelo ao telefone e durante o expediente de 
trabalho. Leandra Maria Galvani -  coordenadora da Unidade Básica de Saúde, Dr José Conde 
(Canaã), convidada ao momento, explica a diferença sobre o agendamento todos os dias pelo 
telefone ou presencialmente na sua unidade. Cláudio destaca o trabalho de Miguel de escutar o 
controle social e entender a pertinência na questão posta, e diligenciar a fim de resolver o 
problema. Destaca ainda que o papel do coordenador não é um papel fácil e que o Canaã foi 
apenas um exemplo a englobar todo o conceito problemático que acontecia no acolhimento na 
Atenção Primária, com usuários fazendo filas presenciais ou reprimindo a demanda por telefone. 
Saúda e lembra que Leandra é muito qualificada e que já foi conselheira no passado. Cláudio 
pontua - como já havia conversado com Miguel antes da reunião, que é necessária a formalização 
deste fluxo, para que eventuais cobranças possam ser feitas. Miguel informou que passaria um 
memorando para cada unidade de saúde para tratar do assunto, sendo a única pendência da 



pactuação que ficou ainda a ser feita em relação a última reunião, ao qual será feita por Miguel. 
Assim foi firmando novo compromisso: serão expedidos memorandos para as unidades de saúde, 
referentes à mudança de acolhimento, com cópia ao Conselho, que podem ser feitos por e-mail, 
para que o CMSV fique ciente. Em seguida: 3) Atualização sobre o andamento referente à 
proposta de convênio com a Fundação Rocha Braga: palavra repassada ao Dr. Adrian que 
agradece a disposição quanto à prestatividade do servidor Hudson Lebourg. Introduz o assunto 
dizendo das consultas e que há uma parceira entre a Fundação Rocha Braga e o Lar São Vicente de 
Paulo, onde propôs a quantidade de 100 consultas por mês para a SEMUS. Diz que foi realizada 
uma reunião junto a Dorotéia Alves de Lima e Helen Márcia de Souza sobre o assunto. As 
consultas seriam pagas pela UNIMED e que seriam atendidas especialidades. Declara ainda, que 
através de outra pactuação conseguirá 1.000 ressonâncias por mês, durante um ano, com o exame 
de ultrassom. Acredita que isso diminuirá a fila de espera. Cláudio explica que pelo regimento do 
Conselho e pela resolução CNS Nº 453 é necessário que as propostas como convênio ou 
congêneres passem pela análise do CMSV, sobre pena de haver problemas de ordem legal. Diz que 
é uma proposta muito interessante, mas acha necessário ser encaminhada a todos os 
conselheiros, após passar pelo crivo da Procuradoria Geral do Município. Observa que o convênio 
com o Hospital Regional do Sul de Minas não foi passado no Conselho de Saúde e que isso gera 
questionamento a cada RDQA (Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior). Adrian explica que 
o processo será remetido ao Conselho e Cláudio agradece o empenho, a compreensão e 
colaboração para com o CMSV. Prosseguindo a reunião: 4) Solicitação de credenciamento de 
equipes de Saúde Bucal - demanda encaminhada em 4 de agosto de 2021, nos termos da 
Resolução CMSV Nº 005/2021, a ser apresentada por Augusto Raimundo. Ele explica que tem 
feito um movimento para duas equipes tipo 2, formada por: dentista, auxiliar (pode realizar alguns 
procedimentos na boca do paciente) e técnico de 40 horas. Aclara ainda que há uma maior 
cobertura neste tipo de equipe. Visto a ciência de todos os conselheiros  perguntando se ainda 
existe alguma dúvida sobre a matéria, declara a concordância sobre o assunto repassado e 
registrado nesta Ata. O último ponto de pauta: 5) Discussão e deliberação sobre o processamento 
do Plano Municipal de Saúde (consulta pública, eventual conferência, apresentação, votação e 
datas). O presidente Claudio registra que, com relação a entrega do PMS, é possível se fazer uma 
discussão para além de 31 de agosto, sendo este o prazo para a entrega do Planejamento 
Plurianual (PPA) para a Câmara Municipal de Vereadores, e o conselho estabeleceu - para evitar 
que o PPA seja encaminhado sem um plano minimamente construído, uma data com mês de 
antecedência - 31 de julho, até porque é um plano de estabelecimento nas normas do SUS. Afirma 
que, como o PPA, o plano pode ser aprovado até 22 de dezembro. Registra que abriu a consulta 
pública pelo site do Conselho até o dia 10/09, via contato de e-mail, divulgando o PMS. Informa 
que, devido a Lei Geral de Proteção de Dados, removeu os formulários de acesso à informação e 
de denúncia, deixando apenas o e-mail como forma de contato e o caminho para contactar a 
Ouvidoria do SUS e que falou com a Ouvidora do SUS sobre o link de acesso. Em relação ao Plano 
Municipal, assim, pela mesma razão legal, será apenas por e-mail. Informa que recebeu 25 
sugestões até hoje, referentes à biomedicina, equiparação remuneratória entre FHOMUV 
(Fundação Hospitalar do Município de Varginha) e Administração Direta. Além de sugestões do 
CREFITO-4, sobre fisioterapia, e do CONVIVER que tem interesse em se relacionar mais com a rede 
de Saúde Mental. Pede a divulgação dos conselheiros para todas as suas redes de contatos, para 
que a consulta fique a mais democrática possível. Entre 10 e 21 de setembro, haverá a 
consolidação de sugestões ao plano. Célio propõe uma comissão para que se faça esta 
consolidação, momento em que Cláudio pergunta aos presentes quem se interessa. Miguel, 
Carlos, Helen, Célio, Cláudio e Hudson participarão desta comissão; se verificará com o 
conselheiro Paulo Pazotti se o mesmo tem interesse. Esta comissão terá uma semana para fazer 
a consolidação destas propostas. A reunião ordinária de setembro ficará como marco desta 



consolidação. Augusto Raimundo aborda a questão de se inserir as PIC’s (Práticas Integrativas e 
Complementares) no plano e em qual momento, pois, quando do encaminhamento ao Conselho, 
essa demanda ainda não tinha sido solicitada. Cláudio responde que tudo que vier da gestão seria 
muito importante já inserir, antes mesmo da consolidação, isto para que o Conselho já veja as 
propostas encaminhadas. Na reunião de 21 de setembro se verá como se dará a apresentação e 
discussão do PMS e se será possível haver conferência, diante do quadro de casos da Covid-19. 
Célio, devido a não conseguir entrar na reunião anteriormente, entra no momento e rememora os 
dois anos da CISTT. Informa que neste tempo houve diversos trabalhos realizados, inclusive sobre 
a Comissão Especial Covid-19. Diz que foi dada a proposta de continuar a estruturação do Núcleo 
de Saúde do Trabalhador e que foi recomendado ao CMSV que reencaminhe a proposta de criação 
do CEREST. Detalha que houve leitura da parte de Saúde do Trabalhador do PMS, na última 
reunião, mesmo tendo sido recomendada a leitura de todo o plano, este sendo o mais importante 
devido ao tempo. Para pauta de setembro, Claudio reforça que haverá a discussão sobre a 
leitura e discussão das propostas do Plano Municipal de Saúde e que haverá a apresentação da 
Ouvidoria do SUS, pela Milene de Britto Alvarenga. A reunião encerrou-se às 21h02. Sem mais a 
descrever, eu, Hudson Lebourg Vasconcelos Batista, secretário ad hoc, lavro esta ata, que será 
lida, discutida e assinada pelos presentes. 


