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REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 19/01/2021 

 
Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG, de Nº 384, 
realizada de forma virtual através do aplicativo Google Meet, no dia 19 de janeiro de 2021. Em 
única chamada às 18h30. Conselheiros presentes e segmentos na saúde: Alex Reis Ferreira 
(Trabalhadores), Aline Azevedo de Oliveira (Usuários), Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), 
Brígida de Fátima Batista Gomes (Gestores), Carlos Henrique Peloso Silva Junior (Trabalhadores), 
Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Fanny Fernandes Valias 
(Usuários), Helen Márcia de Souza (Trabalhadores), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista 
(Trabalhadores), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores) e Vinício Felipe Brasil Rocha (Gestores). 
Ausências justificadas: Juviane Silva (Gestores), Luciana Fernandes Ramos (Usuários), Luiz Carlos 
Coelho (Gestores), Luiz Paulo Riceputi Alcântara (Gestores), Maria Aparecida de Barros Barbosa 
(Usuários), Paulo Henrique Pazotti (Usuários), Rogéria Alvarenga Fernandes (Usuários), Talma 
Alves Ferreira (Usuários), Thaís Corcetti (Usuários) e Zelma Dominghetti (Usuários). Registra-se a 
presença (ouvintes): Edson dos Santos Júnior (servidor administrativo – Conselho Municipal de 
Saúde de Varginha – CMSV), Marina Magalhães (Setor de Segurança e Medicina do Trabalho - 
SESMT) e Natália Campos. Inaugurados os trabalhos, Cláudio dá boas-vindas aos presentes, às 
18h03 e passa a ordem do dia: 01) Informes gerais e proclamação das atas: ressalta a necessidade 
dos conselheiros irem à sede do CMSV retirar as camisetas alusivas dos 30 anos e assinarem as 
atas; e que as atas consideram-se aprovadas. Com as mudanças da gestão, foi feito contato com o 
Conselho em 30/12/2020, para indicar membros do CMSV ao Conselho Curador da Fundação 
Hospitalar de Varginha (FHOMUV), que é responsável pelo Hospital Bom Pastor; considerando que 
o prefeito, em pessoa, pediu urgência, porque precisaria encaminhar a portaria de nomeação no 
dia 31/12/2020. A executiva encaminhou o nome do presidente, Claudio e do conselheiro Paulo, 
na sua ausência, para representar o Colegiado. A primeira reunião, de posse, do Conselho Curador 
foi hoje, 19/01. Cláudio explicou que Genner, então representante deste Colegiado no 
mencionado Conselho, preferiu sair junto com a gestão de Luiz Fernando Alfredo. Cláudio 
informou que o presidente da Fundação agora é EDSON ANTÔNIO MENEGUELI, popularmente 
conhecido como Alemão do Café. Cláudio pretende trazer a nomeação para ser discutida pelo 
Colegiado, mas que ficará representante, de forma precária, pois a maioria do Conselho Curador é 
neófita em área pública e que pode ajudar no processo de transição e estabilização do Conselho 
Curador e aí trazendo a matéria para ser decidida pelo Colegiado Pleno. Isso também decorre das 
dificuldades de promover uma nomeação, que pode demorar, o que deixaria o Colegiado sem 
representante no Conselho Curador. Informa dá reunião do Gabinete de Crise no dia 08/01/2021, 
quando se entendeu que os grupos problemáticos em transmissão da Covid-19, seriam os dos 
jovens. que a ação seria focada neste grupo, por isso, a redução dos horários de funcionamento 
dos bares e o adiamento do retorno presencial da Educação, para março. Cláudio justifica a 
ausência do secretário de saúde, Dr. Luiz Carlos, pois hoje chegaram as 1675 doses da vacina 
Coronavac, para Varginha; que, até este momento, a proposta é vacinar 830 pessoas, duas doses, 
então estavam decidindo quem seriam as pessoas a serem vacinadas, que, possivelmente, a 
primeira vacina seria feita hoje em um morador do Lar São Vicente de Paulo. Por fim, agradece o 
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empenho dos conselheiros, na aprovação da Lei de Máscaras, pois foi um trabalho colaborativo e 
foi um marco, pois houve empenho de vários conselheiros no processo de convencimento dos 
vereadores, e que foi um processo bem instrutivo, mas que a Câmara Municipal preferiu transferir 
à prefeitura para estabelecer e regular a multa e que a regulação sairá em no novo decreto na 
quinta. 02) Recomposição da CISTT (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora) com o encaminhamento de 02 conselheiros. Cláudio passa a palavra ao 
coordenador Célio que explica a história e a composição da CISTT, no último ano. Menciona a 
participação da CISTT na Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e das três reuniões da 
Comissão Especial Covid-19, constituída por MPT (Ministério Público do Trabalho), MTE 
(Ministério do Trabalho e do Emprego), CMSV e CISTT, com setores diversos, para sensibilizar 
sobre a Covid-19. Diz que essa Comissão Especial continuará em apoio a referência Municipal em 
Saúde do Trabalhador da Semus (Secretaria Municipal de Saúde); que há mais 4 setores 
econômicos que precisam ser reunidos e sensibilizados. Célio menciona a necessidade de 
substituir membros da CISTT que estão ausentes, públicos e privados, inclusive 2 membros do 
Conselho, por isso o pedido de substituição nesta reunião. Primeiramente, foi feita a promoção da 
Helen a comissária titular na CISTT, seguindo precedente do Colegiado Pleno em relação ao 
segmento dos Trabalhadores, privilegiando os membros suplentes atuantes - o que foi aprovado 
por consenso. Assim, uma das vagas em disputa foi preenchida por Helen, sobrando uma 
suplência. Ante o silêncio do Colegiado, Cláudio sugere Valdene como membro da CISTT, o que foi 
aceito por consenso. Deliberação: as duas vagas em aberto do CMSV na CISTT foram preenchidas 
por Helen (como titular), e Valdene (como suplente), de acordo com as necessidades da CISTT. 
Cláudio comenta que as atas da CISTT estão no site do Conselho, momento em que Cláudio e Célio 
agradecem o trabalho do servidor Edson, do Conselho, em relação às mídias sociais e ao site do 
Conselho de Saúde. 03) Proposta de alteração da Resolução CMSV Nº 003/2020, a fim de se 
permitir cobrar a presença do Colegiado Pleno e verificar a necessidade de recomposição do 
mesmo. Cláudio coloca que já são dez meses de adaptação ao meio virtual e que é importante 
verificar e garantir a paridade dos segmentos que constituem, por Lei, este Colegiado. Por 
unanimidade foi decidido: que haverá controle de presença dos conselheiros, inclusive valendo 
a partir desta reunião, pois os conselheiros já são obrigados a comparecer. Cláudio trás que 
houve troca na gestão da FHOMUV e que poderia se solicitar a titularização da conselheira 
Brígida, que já apresentou este pleito, e que isso protegeria e valorizaria os presentes. Por 
consenso e unanimidade foi aprovado esse pedido. Cláudio científica que a titularidade e 
suplência da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), estão vagas, e que oficiará à Semus para que 
preencha as vagas. Isso ocorre porque a Rosana - então coordenadora da UPA, foi para a 
FHOMUV, e Andrea Maróstica - que era suplente, pediu exoneração da função municipal que 
ocupava. A reunião foi encerrada as 19h25 e o presidente Cláudio agradece a participação de 
todos e, na função de secretário, pro tempore, lavrou esta ata que será assinada por todos, após 
lida e aprovada. 


