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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 19/10/2021
Ata de Reunião Plenária Ordinária de Nº 396, do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG
(CMSV), realizada no dia 19 de outubro de 2021 por videoconferência, no aplicativo “Microsoft
Teams”, conforme Resoluções CMSV Nº 001 (15/03/2021) e Nº 006 (19/05/2020). A reunião teve
início às 18h42, sendo transmitida pelo “Youtube”, pelo link: https://youtu.be/Kan6aRoCL6c.
Conselheiros presentes/segmentos: Aline Azevedo de Oliveira (Usuários), Aparecida I. Furtado de
Oliveira (Usuários) (via Youtube), Brígida de Fátima Batista Gomes (Gestores), Carlos Henrique
Peloso Silva Júnior (Trabalhadores), Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza
(Usuários), Daniele Caroline Faria Moreira (Trabalhadores), Fanny Fernandes Valias (Usuários),
Helen Márcia de Souza (Trabalhadores) (via Youtube), Juviane Silva (Gestores), Leila da Silva
Azevedo (Trabalhadores), Luciana Fernandes Ramos (Usuários), Luiz Paulo Riceputi Alcântara
(Gestores), Pamela Pereira Cândido (Gestores), Paulo Henrique Pazotti (Usuários), Rogéria
Alvarenga Fernandes (Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários) e Thaís Corcetti (Usuários). Faltas
justificadas: Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (Trabalhadores), Maria do Carmo Coelho
(Usuários), Miguel José de Lima (Gestores) e Valdene Rodrigues Amâncio (Trabalhadores).
Convidados: Augusto Raimundo. Registra-se a presença de: Dora Alves, Kauan Henrique e Nara
Alvarenga (Vigilância Sanitária). Pauta: 01) Informes Gerais: visita à construção do Hospital da
Criança - Reuniões realizadas na SRS (Secretaria Regional de Saúde) e repasses das Comissões;
02) Eleição/indicação de 01 membro efetivo do CMSV para as reuniões do Comitê Municipal de
Combate às Arboviroses Urbanas - a ser informado à Vigilância Epidemiológica; 03)
Apresentação da Ouvidoria do SUS (Sistema Único de Saúde (Milene de Britto Alvarenga); 04)
Apresentação do RDQA – Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, referente ao 2º
quadrimestre/2021 (Augusto Raimundo); 5) Assuntos gerais. Inaugurados os trabalhos, Cláudio
dá boas-vindas aos presentes, e dá os informes gerais: proclamação da aprovação da ata anterior
do CMSV, pro forma, conforme Deliberação CMSV Nº 003/2020. Ordem do Dia: 01) Informes
Gerais: Cláudio informa que participou de visita à construção do Hospital da Criança, ocorrida no
último dia 14/10, onde se discutiu a vocação de tal hospital para oncologia pediátrica, o que seria
essencial para sua sustentabilidade. Da mesma forma, informa que foi convidado para reuniões
realizadas na Superintendência Regional de Saúde (SRS), referentes à fluxos e pactuações do
Hospital Regional do Sul de Minas (HRSM) e da referência oncológica do Hospital Bom Pastor
(HBP), esta da qual não pode estar presente, e pede desculpas ao Colegiado, pois nem sempre é
possível dar conta de todas as atividades - e faz o possível, mas é necessário eleger aquelas
prioritárias, quando impossibilitado de indicar substituto. Após, passa aos repasses das
Comissões: Cláudio faz o repasse da CISMeRP (Comissão Intersetorial de Saúde Mental e Reforma
Psiquiátrica). Informa que a partir da última reunião havida, o Serviço de Saúde Mental
encaminhou novas propostas para o Plano Municipal de Saúde. Antes de passar à Cistt, Cláudio
trás a pauta: 03) Apresentação da Ouvidoria do SUS (Milene de Britto Alvarenga). Informa que
Milene, a ouvidora, pediu a retirada de sua fala da pauta, por razões pessoais, mas haverá uma
reunião com ela, amanhã, 19/10, às 14h, com uma comissão composta por Juviane, Thaís e Célio,
a fim de conseguir estabelecer fluxos, considerando as demandas individuais que chegam ao
Conselho. Após, retomou às Comissões, e passa à palavra ao Célio, para que fale pela CISTT
(Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora). Célio informa que participou

de oficina sobre a Saúde do Trabalhador, promovido pelo Conselho Estadual de Saúde (CES-MG),
com direito à fala, bem como, informa que a comissão passou a organizar uma pesquisa “Depois
da Reforma e da Pandemia - análise das condições laborais e do adoecimento de trabalhadores e
trabalhadoras de Varginha-MG no período posterior à Reforma Trabalhista e ao colapso
sanitário”, em colaboração com a Unifal (Universidade Federal de Alfenas), na qual houve
dificuldades em relação à subnotificação da função das pessoas que tiveram Covid-19, porque a
profissão não é campo de preenchimento obrigatório, mas a pesquisa mesmo assim será
realizada. Após, considerando que Augusto Raimundo teria uma reunião subsequente, ele
antecipa a pauta: 04) Apresentação do RDQA – Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior,
referente ao 2º quadrimestre/2021. Augusto faz uma apresentação. Menciona as dificuldades por
não poder adequar o RDQA à Resolução Nº 459. Menciona as mudanças nas programações feitas
pelo programa “Previne Brasil”, que é uma nova linha de financiamento e organização no âmbito
do SUS. A partir dos critérios deste programa, mostra como a pandemia impactou os índices.
Menciona todos os custos da rede hospitalar e do que é contratualizado, e depois os recursos,
suas origens, vinculações, despesas e empenho. Cláudio menciona que este modelo se aproxima
mais ao que a Resolução Nº 459 prevê, em relação às metas, mas que isso será adequado, já, ante
ao Plano Municipal de Saúde. Pontua que no RDQA encaminhado - que foca nas despesas,
verificou que existem 05 convênios: quatro de 2017 e um de 2021 (convênios 54/17, 61/17,
063/2017, 66/17 e 15/2021), e que essas matérias, pelas normas que regulam o SUS, precisam ser
obrigatoriamente encaminhadas ao Conselho. Augusto concorda e menciona a importância dos
hospitais estarem presentes. Cláudio ponta o quão é necessário os convênios serem discutidos no
Conselho, inclusive, ante o risco de auditorias. Carlos destaca que essa fala é importante - por
exemplo, a questão do HRSM, que só agora é porta aberta ao SAMU (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência), para questão da neurologia e da cardiologia, e que isso foi feito após muitas
discussões na RUE (Rede de Urgência e Emergência), e que assim é importante saber qual a
contrapartida é oferecida. Cláudio concorda, e informa que notificou o hospital para retorno ao
Conselho, após mudanças administrativas sofridas no HRSM. Célio concorda que é necessário
observar essa matéria, porque já houve auditoria e que o Conselho precisa cobrar, porque se a
secretaria não faz, o Colegiado precisa fazer, e exemplifica com a matéria do Hospital da Criança
que precisaria passar pelo Colegiado e não passou, e agora se torna necessário buscar soluções de
financiamento. Aos encaminhamentos: Cláudio propõe que seja feito apelo à Gestão, nos termos
da Resolução Nº 453, para que seja observada a necessidade de encaminhamento dos convênios
havidos ao Colegiado - o que foi aprovado por consenso. Carlos faz a seguinte proposição: que
sejam inseridos links para os contratos dos empenhos, constantes do RDQA. Augusto menciona
que seria necessário fazer manualmente a vinculação. Cláudio sugere ser necessário desenvolver
um programa para isso, o que é possível, considerando que se terceirizou o sistema. Assim, por
consenso, se decidiu fazer essa sugestão e verificar essa viabilidade. Cláudio diz que precisará do
auxílio de Augusto para reorganizar as propostas encaminhadas para o Plano Municipal de Saúde e
que vai contatá-lo, até a próxima reunião. Por fim, passou-se para o item: 02) Eleição/indicação
de 01 membro efetivo do CMSV para as reuniões do Comitê Municipal de Combate às
Arboviroses Urbanas - a ser informado à Vigilância Epidemiológica. Cláudio informa que o Comitê
foi interrompido pela pandemia e que agora foi retomado. Informa também que é necessário
indicar membros para o CMPOMFI (Comitê Municipal de Prevenção do Óbito Materno, Fetal e
Infantil), e passa a palavra a Carlos - que faz parte desse Comitê. Ele menciona que esse comitê foi
desativado em 2018 e depois retomado, mas a pandemia também prejudicou seu retorno, agora
efetivado, e que, além do assento por ele ocupado, há outra vaga para o Conselho, já
anteriormente ocupada pela conselheira Daniele Caroline Faria Moreira (Trabalhadores), porém,
devido a sua maternidade e os trabalhos assumidos na Vigilância Sanitária, foi inviabilizado sua
permanência no mesmo. Informa que esse comitê se reúne na primeira quarta-feira de cada mês,

às 14h, na “Casa da Gestante”. Cláudio questiona nominalmente os presentes, a fim de verificar a
disponibilidade. Juviane - que já foi membro do Comitê Municipal de Combate às Arboviroses
Urbanas, afirmou que poderá voltar ao mesmo. Sendo assim, se fixou Juviane como membro
titular e Cláudio se dispôs a ser o suplente e informou sobre a reunião já agendada do comitê para
a quinta-feira, 21/10. Em relação ao CMPOMFI, Cláudio sugeriu que o convite seja feito nos grupos
do aplicativo “WhatsApp” do CMSV e no das Comissões, e ressalta ainda que os comissários não
sejam conselheiros - estes também compõem o Colegiado. A reunião encerrou-se às 20h03. Sem
mais a descrever, eu, Cláudio Miranda Souza, secretário ad hoc, pro tempore, lavrei esta ata, que
será lida, discutida e assinada pelos presentes.

