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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 21/09/2021

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG (CMSV), de
Nº 395, realizada no dia 21 de setembro 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 18h40, sendo transmitida pelo Youtube, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=eoiws6cDBQ. Conselheiros presentes/segmentos: Aline Azevedo de Oliveira (Usuários), Aline Ribeiro Soares
Rodrigues (Gestores), Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), Armando Fortunato Filho (Gestores),
Carlos Henrique Peloso Silva Júnior (Trabalhadores), Carlos Roberto Braz Junior (Prestadores de Serviços),
Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Fanny Fernandes Valias (Usuários), Helen
Márcia de Souza (Trabalhadores), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), Luciana Fernandes Ramos
(Usuários), Pamela Pereira Cândido (Gestores), Paulo Henrique Pazotti (Usuários), Rogéria Alvarenga
Fernandes (Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários) e Valdene Rodrigues Amâncio (Trabalhadores). Faltas
justificadas: Brígida de Fátima Batista Gomes (Gestores), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista
(Trabalhadores), Maria do Carmo Coelho (Usuários), Miguel José de Lima (Gestores) e Zelma Romaniello
Dominghetti (Usuários). Convidados: Registra-se a presença de: Ana Paula Conceição Diniz Simão
(Comissão Intersetorial de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica/CISMeRP), Anderson José de de Souza
(CISMeRP), Felipe Tadeu de Souza (Centro de Atenção Psicosocial/CAPS), Gracielle Amâncio Pereira
(CISMeRP), Reinaldo Sarto (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora/CISTT),
Rosana Maria Frota (CISMeRP) e Rosilene de Fátima Fraga Rabelo (CISMeRP). Pauta: 01) Repasses da
Comissão Executiva, CISTT e CISMeRP; 02) Avaliação e deliberação sobre o acolhimento na Atenção
Primária, conforme discutido nas últimas reuniões, com provável encerramento da questão; 03)
Discussão e deliberação sobre o processamento do Plano Municipal de Saúde (consolidação das
propostas da consulta pública, CISTT e CISMeRP, eventual conferência, apresentação, votação e datas); e,
04) Discussão de pauta para outubro, com a Ouvidoria do SUS. Inaugurados os trabalhos - Cláudio
informa que a apresentação sobre a Ouvidoria do SUS - que seria feita nesta reunião - foi transferida para
outubro, conforme solicitação da responsável, Milene de Britto Alvarenga. 01) Repasses da Comissão
Executiva - Cláudio informa que foi encaminhamento nesta data o Relatório Detalhado do Quadrimestre
Anterior (RDQA), referente ao segundo quadrimestre de 2021. Como o RDQA deveria ser pautado em
setembro, mas tem como finalidade, dar ciência e possibilitar ao Conselho de Saúde fazer indicações
corretivas, é possível pautar em outubro, facultando aos conselheiros que possam sugerir pedir
esclarecimentos referentes às contas da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS. Repasses da CISTT Enquanto o coordenador da comissão Célio, não acessava a sala, Reinaldo, que é membro da comissão, fala
pela mesma; menciona a pesquisa sobre a Covid-19 no ambiente de trabalho e que estão estruturando
uma comissão para realização de uma pesquisa-piloto, junto ao setor de saúde. Repasses da CISMeRP Cláudio fala pela CISMeRP, enquanto a coordenadora Valdene não acessa a sala de reunião. Informa que,
em reunião extraordinária, verificaram uma proposta da ONG Conviver, e que dessa reunião houve
proposta para o Plano Municipal de Saúde, além de informar a instituição do terceiro setor como
apresentar um projeto de parceria ao município, bem como, menciona que na reunião ordinária houve a
discussão sobre a composição e organização da Comissão de Saúde Mental, que deverá ser fechada no mês
de outubro. Anderson - coordenador do serviço de Saúde Mental, fala das reuniões, e que, aproveitando
que o Plano Municipal de Saúde está em construção, ele está falando com as equipes do serviço de Saúde
Mental sobre as propostas, possibilitando a inserção de novas pela a equipe. Neste momento, Célio
consegue acessar a reunião; retoma a pesquisa sobre a Saúde do Trabalhador e que encaminhou as
propostas da CISTT, hoje, para o Conselho. (Após o informe, passa-se à pauta: 02) Avaliação e deliberação
sobre o acolhimento na Atenção Primária, conforme discutido nas últimas reuniões, com provável

encerramento da questão. Cláudio informa que foi encaminhado ao Conselho, memorando referente aos
banners que foram encaminhados para as unidades de saúde, oficializando a mudança do acolhimento na
Atenção Primária, possibilitando o agendamento presencial na unidade, durante todo o expediente e em
todos os dias da semana, em concomitância com o meio telefônico. O secretário de saúde Armando
Fortunato informa que é uma construção, que não é o ideal, mas é o que foi possível no momento. Cláudio
concorda, e informa que será necessário avaliar, por exemplo, se haverá acréscimo de demanda e
absenteísmo, ante a eventual demanda reprimida que havia. Assim, informa que será feita uma avaliação
no acolhimento da Atenção Primária, em novembro, na qual se verificará se houve acréscimo e se houve
procura pela população. Valdene pede um aparte e questiona sobre a necessidade de retomar a discussão
dos encaminhamentos da Atenção Primária para as especialidades, na qual os usuários não ficam na
referência especializada e sempre precisam reiniciar o processo através das unidades de saúde, para
acessar o especialista. Cláudio concorda, mas diz que não é possível abraçar muitos trabalhos ao mesmo
tempo. E que, depois de encerrada a questão da Atenção Primária, neste semestre, se abordará essa
matéria e a Regulação, pois, são matérias muito semelhantes. Aproveitando a chegada de Valdene, Cláudio
pede a ela que fale da convocação da Conferência de Saúde Mental, que terá a etapa municipal. Foi
estabelecido que a conferência será no dia 10 de dezembro de 2021, das às 8 às 17h, conforme rememorou
também Anderson José. (Após, seguiu-se a pauta: 03) Discussão e deliberação sobre o processamento do
Plano Municipal de Saúde (consolidação das propostas da consulta pública, CISTT e CISMeRP, eventual
conferência, apresentação, votação e datas). Antes de iniciar, Célio informa que foram encaminhadas
propostas da equipe responsável pelas Práticas Integrativas Complementares (PIC) do SUS (Sistema Único
de Saúde). Cláudio então aproveita e relembra a comissão estabelecida na reunião anterior, constituída por
Miguel, Carlos, Helen, Célio, Cláudio, Hudson e Paulo, para a consolidação das propostas encaminhadas ao
Plano Municipal de Saúde, após a consulta pública. Cláudio informa que recebeu mais de 25 sugestões, a
maioria de trabalhadores de saúde da FHOMUV (Fundação Hospitalar do Município de Varginha), pedindo
equiparação com a SEMUS, bem como de profissionais biomédicos, além do CREFITO-4, mas que, como as
propostas da CISTT e da CISMeRP, não foram encaminhadas a tempo e, conforme falas de Anderson e as
referentes às PIC, Cláudio chamará a comissão, em breve para fazer a consolidação. E discute com o
Colegiado Pleno sobre se deve fazer uma plenária de saúde ou uma conferência. Cláudio teme que, realizar
uma nova conferência poderia sobrepor as propostas feitas para a etapa municipal da Conferência de 2018
e o respeito ao decidido é algo que deve ser observado. Carlos pontua que a variante delta está presente e
que a plenária, por ser de menor dimensão seria melhor. Célio lembra da hierarquização das conferências e
da necessidade das pré-conferências, nas regiões locais de saúde, que demandam uma mobilização maior,
que não seria possível neste momento. Cláudio rememora que as conferências tem validade de quatro
anos, e a próxima conferência municipal será ano que vem, quando serão eleitos delegados para a etapa
estadual – então, fazer uma conferência seria problemática. A partir disso, Cláudio, junto de Célio, pontua
como foi a plenária de 2017. Foi o dia todo, com palestras, e apresentação pelos serviços dos seus
programas, com votação posterior. Paulo pontua que seria mais dinâmico, rápido e menos cansativo que só
ocorrem as apresentações, sem palestras. Paulo e Célio questionam se a plenária será virtual ou presencial.
Então foram propostos encaminhamentos: por consenso, o Colegiado Pleno, aprovou que será realizada
uma plenária, para apresentar o Plano Municipal de Saúde. Por maioria, se votou o formato da Plenária se presencial ou virtual. Votou-se por maioria, com um voto em contrário, que a plenária será virtual.
Após, se votou o dia para realizar o dia da plenária. E a votação por dia foi assim: Segunda (2 votos), terça
(1 voto), quarta (0 votos), quinta (5 votos) e, sexta (1 voto). Após, se discutiu o mês, a data e a hora, por
consenso, assim ficaram estabelecido: a plenária será realizada no dia 25/11, quinta-feira, às 14h, para a
apresentação dos planos dos serviços. Após, Cláudio indicou Célio, com suporte da Comissão Executiva,
para coordenar os trabalhos. Reinaldo da CISTT ajudará na operação da sala na reunião pelo aplicativo
“Google Meet”. A votação do Plano Municipal de Saúde se dará a partir do dia 14/12, às 18h30, com
eventual prorrogação para o dia 15/12, no mesmo horário. Considerando eventuais debates. Após, foi
encerrada a pauta: 04) programou-se para outubro a apresentação da Ouvidoria do SUS, por Milene de
Britto Alvarenga e o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), referente ao Segundo
Quadrimestre de 2021, a ser apresentado por Augusto Raimundo. A reunião encerrou-se às 19h53. Sem
mais a descrever, eu, Cláudio Miranda Souza (CMSV), secretário ad hoc, pro tempore, lavrei esta ata, que
será lida, discutida e assinada pelos presentes.

