
Ata da Reunião da Mesa Permanente de Negociação do SUS-BH/MESUS 

Data: 14/12/2020 

Pauta: Retrospectiva da MESUS 2020; Cronograma de datas especiais; Calendário de reuniões e 

levantamento de pautas específicas para 2021 

Local: *Reunião virtual por Hangout meet. 

Ilda Alexandrino (Coordenadora da Mesa): Iniciou a reunião as 14h30min, dando boas -  vindas a 
todos.  

Nathalia (Diretoria Estratégica de Pessoas/ DIEP) solicita que seja feita a Apresentação do Fluxo 
de Abordagem da Violência. 

Marina Kleinhappel Andrade (Gerência de Gestão de Pessoas) Faz a Apresentação do Fluxo, 
Contextualizou um comparativo do ano de 2019/ 2020 e ações por Distrito nos locais onde ocorreram 
episódios em 2020. Neste quantitativo observa se uma queda significativa entre os períodos: 2019 
foram 589 notificações e 2020 foram 344. Observa se que em alguns Distritos houve uma diminuição 
anual. Na Upa Norte, houve um (Alinhamento da Gestão do Trabalho e da GAERE), em conjunto com 
a (GM) para dar um apoio nas ações de segurança, devido ao aumento dos episódios. 

Nathalia (DIEP), propõe que o Consolidado do Fluxo seja enviado mensalmente a todos os membros 
da Mesa, e a apresentação passe a ser semestral. 

Foi colocado em votação e todos foram de acordo.  Ilda e Jordani fizeram a seguinte ressalva que 
dependendo da situação que ocorrer dentro do mês seja discutido na reunião subsequente. 

Nathalia (DIEP), faz a Apresentação da Retrospectiva da Mesa de Negociação do SUS/ MESUS _BH 
do ano de 2020 

Citando as pautas específicas discutidas e seus encaminhamentos. Ficamos sem reunião durante um 
período e em agosto retornamos de forma virtual. 

Ilda Alexandrino (Coordenadora da Mesa): Em sequência apresentou o calendário com os feriados 
em 2021, sendo 15 feriados e de acordo com a Lei 9816/2010 que definiu 10 datas especiais para 
Urgência e Emergência e 05 datas para atenção básica. Após avaliação dos membros presentes e os 
questionamentos levantados com relação ao dia 28 de outubro dia do servidor pelos representantes 
da bancada dos trabalhadores, ficou de ser encaminhado como proposta ao Secretário de Saúde a 
solicitação que seja concedida uma folga para os trabalhadores da rede de Urgência e Emergência. 

Nathalia(DIEP): Contextualiza que devido a Lei 173 não podemos enviar Projeto de Lei para a Câmara 
alterando a Lei especifica de datas especiais, mas informa que em 2022 para solucionar esses 
problemas e contemplar as categorias será enviado um novo Projeto de Lei para a Câmara com o 
objetivo de ampliar as referidas datas. 

Após avaliação dos presentes foi definido o Cronograma de Datas Especiais para 2021 rede de   
Urgência e Emergência Hospital Metropolitano Odilon Behrens com o de acordo de todos os membros 
presentes: 1) 1º de Janeiro (sexta-feira) - Ano Novo; 2)16 de Fevereiro (terça-feira) –Carnaval; 3) 02 
de Abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo; 4) 3 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi; 5) 7 de setembro 
(terça-feira) - Independência do Brasil; 6) 12 de outubro (terça-feira) - Nossa Senhora Aparecida; 7) 02 
de novembro (terça-feira) – Finados; 8) 15 de novembro (Segunda-feira) –Proclamação da República; 
9)  25 de dezembro (Sábado) Natal; 10) 31 de Dezembro (sexta-feira) Véspera de Ano Novo. 

Cronograma de datas especiais para Atenção básica:1) 15 de fevereiro (segunda-feira) - Carnaval ;2) 
04 de Junho (sexta-feira) – Corpus Christie;3) 06 de setembro (segunda-feira) Independência ;4) 11 
de Outubro (segunda-feira) Nossa Senhora Aparecida ;5) 1 de novembro(Segunda-feira) finados. 
 
Andrea Hermógenes (UNSP), apresentou a proposta de Pauta do Plano de Contingência da Dengue 
e contextualizou a sua solicitação anterior para a Gerência da (GEDSA) na qual solicita o relatório 
detalhado da Educação Permanente, quais os cursos e as categorias contempladas no ano de 2020; 

Nathalia (DIEP): faz apresentação da proposta do calendário de reuniões de 2021, e ficou definido as 
seguintes datas:1) 18 de Janeiro;2) 22 de Fevereiro:3) 15 de Março:4) 19 de Abril:5) 17 de Maio:6) 21 
de Junho:7) 19 de Julho:8) 16 de Agosto:9) 20 de Setembro:10) 18 de Outubro:11) 22 de Novembro:12) 
13 de Dezembro. 



Ilda Alexandrino (Coordenadora da Mesa): apresenta algumas pautas específicas para 2021.1) 
Campanha de Vacinação COVID_19 ;2) Revisão da Portaria/038, Reabertura das Academias da 
Cidade e Saúde Bucal/ apresentação do estudo técnico realizado pela Vigilância sanitária na rede SUS 
_BH. 3) Dimensionamento da Urgência e Emergência. 4) Novo Financiamento da (APS) Recursos da 
COVID_19 e Definição do PMAQ.5) Projeto Acompanhamento Sócio Funcional da SMSA e Revisão 
das readaptações. 6) Educação Permanente; solicita a equipe técnica da SMSA se tem condições de 
pautar em janeiro a Campanha de Vacinação COVID-19. 

Fabiano Guimarães (GEAPS), esclarece que em Janeiro seria difícil, pois temos que aguardar mais 
subsídios e o retorno da Dra. Lúcia Paixão. 

Andrea Hermógenes (UNSP): Apresentou a proposta de pauta do plano de contingencia da dengue 
e contextualizou a sua solicitação anterior para a gerencia da GEDSA Na qual havia solicitado o 
relatório detalhado da educação permanente, quais os cursos e as categorias contempladas no ano 
de 2020. 

Giovani(APS): Apresentou a proposta que seja discutido o prontuário eletrônico 

 Eduardo Gusmão (Zoonoses), propõe que seja incluído o Projeto Wolbachia na pauta do Plano de 
Contingência a Dengue. 

 Ilda Alexandrino (Coordenadora da Mesa):Ficou acordado para Janeiro o Plano de Contingência   
da Dengue e Apresentação do Projeto Wolbachia as demais pautas serão analisadas mensalmente. 
Informa que ficou pendente as instalações das grades na nova UPA/Norte e a questão da segurança 
no ambiente. Diante das informações que obtivemos do laudo técnico dos bombeiros impede a 
instalação das mesmas, precisamos que soluções sejam tomadas. Reunião encerrada as 16:45h após 
os agradecimentos de todos os membros presentes pelo respeito mútuo, ética e condução nos 
trabalhos da MESUS durante o ano de 2020. 

Convidados:  
Tatiane Caetano  
Mariana Kleinhappel Andrade 
Justificativas: 
Cleide Donária de Oliveira  
André Christiano dos Santos  
Cláudia Fidelis Barcaro  
Renata Mascarenhas 
Presentes: 
Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino. 
Jadir Martins  
Jordani Campos Machado  
Nathalia de Faria Barbosa  
Aline Cristina Franco Lara 
Eduardo Viana Gusmão  
Fabiano Gonçalves Guimarães  
Moisés Gonçalves de Oliveira  
Giovani Vieira Dias 
Simone Palmer Caldeira 
Andrea Hermógenes Martins 
Ione Martins Fortunato 


