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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 19/04/2022
Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG, de Nº 405,
realizada no dia 19 de abril de 2022, no plenário da Câmara de Vereadores. A reunião teve início às
19 horas. Conselheiros presentes e segmentos na saúde: Carlos Henrique Peloso Silva Júnior
(Trabalhadores), Carlos Roberto Braz Júnior (Prestadores de Serviço), Célio Ferreira
(Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Genner Azarias Mendes (Trabalhadores),
Graziela Aparecida da Silva (Prestadores de Serviço), Juviane Silva (Gestores), Helen Márcia de
Souza (Trabalhadores), Maria do Carmo Coelho (Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários), Thaís
Corcetti (Usuários), Valdene Rodrigues Amâncio (Trabalhadores). Registra-se a presença de:
Alexandra Cristina Alvarenga (Enfermeira – CAPS 2), Aline de Souza Graciano (Hospital Bom
Pastor), Délis M. N. Cruz (Almoxarifado Central – Prefeitura), Edna Myoko Yano (Enfermeira –
SENAC), Lucimar Silva (Trabalhadora – SUS), Maria Losane Sales Menezes (Instituição
CONVIVER), Rosiane Evelin de Paula (Nutricionista – PADI). Ausências justificadas: Aparecida I.
Furtado de Oliveira (Usuários), Brígida de Fátima Batista Gomes (Gestores), Fanny Fernandes
Valias (Usuários), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (Trabalhadores), Luciana Fernandes Ramos
(Usuários), Maria Aparecida de Barros Barbosa (Usuários), Pâmela Pereira Cândido (Gestores),
Paulo Henrique Pazotti (Usuários), Rogéria Alvarenga Fernandes (Usuários) e Zelma Romaniello
Dominghetti (Usuários). Houveram pontos já pré-conduzidos anteriormente como pontos de pautas
e debatidos, a saber, que seguem em ordem, numerados. 1) - Aprovação das atas anteriores
(referente à Reunião Plenária Ordinária de 15/03/2022). O Conselheiro Genner Azarias pediu
correção, via e-mail, para o acréscimo de seu nome na lista de presentes à reunião. Presidente
Carlos fará a correção devida. Quanto à ata da Reunião Plenária Extraordinária de 30/03/2022, o
presidente a finalizará e a enviará oportunamente para apreciação dos Conselheiros. 2) - Informes
gerais: repasses das Comissões: Executiva, CISMeRP, CIAPS e CISTT; 2.1 – Executiva:
Conselheira Thaís representou CMSV em reunião pelo Estado. Cláudio pontuou positivamente em
relação ao CMSV ser chamado para tal reunião. Reunião do Conselho Curador da PHOMUV –
onde o Conselheiro Cláudio representa o CMSV. Aprovado nesta ocasião o balanço anual das
contas. HBP (Hospital Bom Pastor) não fechou com balanço negativo ano passado. Cláudio elogiou
a atual gestão do HBP, na pessoa de Rosana e Edson, sobretudo na captação de recursos de emendas
parlamentares. Célio pergunta sobre modo de reunião da RUE (Rede de Urgência e Emergência) –
Cláudio esclarece que está on-line. Antes era presencial em Alfenas. Célio pontua, ainda, a
importância de dar visibilidade sobre o fado do município ter realizado a Conferência de Saúde
Mental e que enviará delegados. Informes sobre o Relatório da Ouvidoria da SEMUS, referente a
março de 2022: o relatório se mostra disponível aos conselheiros que desejarem avaliá-lo. Não
enviado ao ao Pleno devido às questões da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). 2.2 - CISST:
Carlos esclarece sobre o que é a CISST. Célio fala da periodicidade da reunião, às segundas
segundas-feiras do mês. Mês de março houve reunião formativa virtual antecipando reunião de
abril, que ocorreu em 28/03/2022. Um dos temas foi a implantação da VAPT (Vigilância em
Ambientes e Processos de Trabalho). Abordou-se também sobre ações da VISAT (Vigilância em
Saúde do Trabalhador/a), diferenças entre serviço médico ocupacional e saúde do trabalhador, sobre
a portaria 1823 / 2012 (13/08/2012), proposta de implantação do CEREST (Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador/a) em Varginha a qual não dispõe de CEREST. Mostrado na reunião

mapas de CEREST e constatado vazio assistencial nesse sentido. Proposta: conselheira Eleonora
Murad se propôs a interlocução para pleito de propostas de CEREST junto ao Ministério da Saúde
(MS). CISST recomenda tal proposta ao município. Discorrido, ainda, sobre a RENAST (Rede
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador/a). Cláudio relata que a apresentação se
encontra no canal do Youtube do Conselho (pelo link https://youtu.be/m4B57SJvBA?list=PLOtr1YcbaxVKGFgQhq_sIJnkS3SDmQhjc). 2.3 – CISMERP: Valdene fala que a
comissão se debruçou sobre a Conferência de Saúde Mental. Elogia o relatório do Conselheiro
Hudson. Ressalta a importância da CNSM (Conferência Nacional de Saúde Mental), depois de 12
anos sem Conferência na área de Saúde Mental. CMSV se empenhou na realização da Conferência
Municipal. Agradece aos conselheiros pela realização, sobretudo ao Conselheiro Cláudio e à
Comissão Executiva. 2.4 – CIAPS: Carlos repassa sobre as pactuações nas últimnas reuniões, sobre
o caráter intersetorial da comissão. Falou ainda que o momento é de composição da Comissão e que
estará programada explanação de um membro sobre o SUS. Convida o Plenário à ocasião. Pedido
inversão dos pontos de pauta, o que foi aprovado pelo Pleno. 3 - Apreciação de Proposta de
alocação de recursos no Hospital Bom Pastor: o hospital foi representado pela enfermeira Aline.
Carlos elogia a postura do HBP. Aline explica que a SES, através de 2 resoluções, propôs recursos
para setor específico do hospital. Falou de recurso para adquirir notebook (R$5.000) para o setor de
educação continuada do hospital. Outro recurso recebido de R$75.000 dos quais R$66.000 para
custeio e restante para reforma de área do hospital especifica para educação continuada. Recurso
será usado também para adfquirir impressora colorida, tela e projetor. SRS (Superintendência
Regional de Saúde) ciente e concorda com a alocação tal como apresentada no Plano. Carlos dá
exemplo do NEP (Núcleo de Educação Permanente) do SAMU, ressaltando a importância de tais
setores nas instituições com vistas à melhor formação / atualização / reciclagem dos profissionais /
trabalhadores/as. Prazo para execução das obras: dezembro de 2022. Mostra o relatório dos custos,
inclusive para reforma. Aprovação pelo Pleno, saem objeções. Cláudio propõe declaração
constando aprovação, o que foi aceito por Aline. Será encaminhada pelo presidente. 4 Recomposição do quadro de conselheiros do CMSV: Cláudio explica os processos de
recomposição anteriores. Fala sobre a verificação de quórum que culminou nas vagas lançadas no
presente edital. Mencionou ainda que a CMSM adiou o processo de recomposição. Houve
divulgação do edital, com contribuição da TV Princesa, Blog do Madeira, Rádio Melodia. O CMSV
agradece a parceria com tais órgãos de mídia. Cláudio lembra que o CMSV está presente nas mídias
sociais e ressalta a importância dos/as Conselheiros/as acessarem essas mídias para divulgação.
Destacou também os canais de comunicação para o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de
Saúde) e CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde), da importância em
acompanhar essas instituições. Falou das discussões sobre a alocação de recursos para leitos
psiquiátricos em hospitais psiquiátricos, no que a saúde foi contra. Fala que Conselheiro cumpre
função social. Conselho funciona e atua como cogestão. Voltando à pauta de recomposição, Cláudio
elaborou os cadastros, usando o site como plataforma de acesso. Célio relata que falou com vários
segmentos, convidando-os, na Igreja, Conselheiros comunitários, Oficina do Ser, etc. Conselheira
Thaís também participou ativamente em tal divulgação. Célio falou das dificuldades da FUVAE,
que foi devidamente notificada pelo Conselho. Convidou novamente a instituição a participar do
presente processo de recomposição. Cláudio fala, no segmento dos usuários, de inscrição da
FUVAE e CONVIVER, este último se inscrevendo inclusive para composição da CIAPS. FUVAE
se justificou, na pessoa de Silvia, da ausência. Carlos reforça o papel do Conselho como cogestor e
não terceiro setor. Cláudio fala que algumas autoridades públicas ainda não percebem o Conselho
como órgão da Política Pública. Losane – representante do CONVIVER - é convidada a se
apresentar e a assumir sua cadeira como Conselheira. CONVIVER é clínica para tratamento de
crianças em situação grave de SM. Funciona desde 2013. Participou da luta para implantação do
CAPSi no município. A instituição foi criada no fundo da casa de uma mãe de criança autista. No
início, funcionava como clinica particular. Depois, numa nova lógica, desejou-se expandir o
trabalho de forma voluntária. Conseguiu-se verba do MS que bancou o projeto por 02 anos.
Tentando parceria junto à Prefeitura de Varginha. Losane foi convidada pela Conselheira Valdene.

Disse da importância de laços de parceria e rede. Proposta de aderir à lógica do Conselho. Cláudio
fala da importância de se defender as questões também dentro da institucionalidade. Inclusive, no
tocante ao pleito de recursos / financiamento. Losane fala que são 14 voluntários na instituição e
aproximadamente 30 crianças. Acompanhadas. Conselheira Helen reforça importância e relevância
social da instituição. Fala do investimento do município de Varginha na Assistência Social.
Comparou com outros municípios e ficou satisfeita do volume de investimento de Varginha. Dá as
boas-vindas à Losane (psicóloga e diretora clínica da instituição). Conselheira Valdene fala da
surpresa onde não é enxergada a demanda em relação a tal questão – saúde mental na infância e
juventude. Apontou falhas na dificuldade de articulação em rede dos serviços do município.
Ressaltou o Autismo e a Psicose Infantil como problemas de Saúde Mental, com atribuição do
CAPSi. Propõe divulgação continuada do trabalho do Conselho. Fala da importância da construção
conjunta de políticas públicas. Lamenta a falta de participação da população. Propõe o fomento do
trabalho em rede por parte do Conselho. Cláudio fala das comissões intersetoriais, como a
CisMERP, e a importância desta se debruçar sobre a interlocução com a SEHAD e verificando
sobre a alocação de recursos. Cláudio agradece Conselheira Talma quanto à divulgação dos
assuntos atinentes ao CMSV. Fala da importância da divulgação dos trabalhos do Conselho nas
mídias. Cláudio fala da ideia de se aproveitar o canal do Youtube do Conselho para divulgação do
trabalho do Conselho seja, por exemplo, por meio de Rodas de diálogo. Maria do Carmo pergunta
sobre o Banco de Sangue. Cláudio fala de processo em andamento, que o município havia destinado
espaço para o setor. Coleta não depende só do município, mas também do Hemominas. Pede para
que se cobre dos deputados, quem tiver seus contatos, que cobre do governador para investimento
nesse sentido. Maria do Carmo fala das dificuldades de se conseguir doadores devido a questão
logística de se deslocar até Poços de Caldas. Maria do Carmo perguntou sobre liberação de alvará
para funcionamento da Associação Mente Saudável. Conselheira Helen explica da necessidade de
se avaliar os documentos, aliados às visitas. Falou do acúmulo diante da pandemia. Decidiu-se
notificar as entidades, com prazo de 15 dias, para adequação para aquelas que demonstrem
interesse. Dando seguimento à pauta de recomposição, segmento dos trabalhadores, 9 inscritos, 4
presentes. Presentes: Edna, Alexandra, Lucimar e Rosiani. Lucimar se candidatou também para
vaga na CIAPS. Os outros candidatos não justificaram ausência. Aberto espaço para os candidatos.
Inicia-se pela Rosiani. Em seguida, Edna se apresenta e apresenta suas intenções caso eleita como
Conselheira. Lucimar então apresenta suas intenções e se apresenta. Alexandra, em seguida, se
apresenta. Cláudio propõe, no sentido de consenso, de forma voluntária, para desistência de uma
conselheira da vaga para o Conselho assumindo a CIAPS e forma-se consenso onde Lucimar desiste
do pleito em relação à vaga no Pleno para assumir a vaga na CIAPS. Dessa forma, Alexandra, Edna
e Rosiani assumem como Conselheiras do CMSV e Lucimar como Comissária da CIAPS. Carlos
propõe questão da farmácia Viva para reunião de maio. Cláudio e Valdene pedem espaço para a
Saúde Mental, dado o mês da Luta Antimanicomial. Proposta de RDQA em reunião extraordinária,
de forma on-line. Não havendo oposição e sem mais a tratar, eu, Carlos Henrique Peloso Silva
Júnior, na função temporária também de secretário, lavrei esta ata, que será lida, discutida e
assinada pelos presentes. Encerrada a reunião às 20h47min.

