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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 15/03/2022 
 

Ata da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG, 

de Nº 403, realizada no dia 15 de março de 2022 por videoconferência, no aplicativo 

“Google Meet”, conforme Resoluções CMSV Nº 001 (15/03/2021) e Nº 006 

(19/05/2020). A reunião teve início às 18h35min, sendo transmitida pelo “YouTube”, 

pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=n0OTo7yWUPo. Conselheiros presentes 

e segmentos na saúde: Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), Carlos Roberto 

Braz Júnior (Prestadores de Serviço), Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda 

Souza (Usuários), Fanny Fernandes Valias (Usuários), Genner Azarias Mendes 

(Trabalhadores), Graziela Aparecida da Silva (Gestores), Helen Márcia de Souza 

(Trabalhadores), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (Trabalhadores), Juliano Maciel 

dos Santos (Gestores), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), Luciana Fernandes 

Ramos (Usuários), Pâmela Pereira Cândido (Gestores), Paulo Henrique Pazotti 

(Usuários), Reinaldo Sarto (CISST), Rogéria Alvarenga Fernandes (Usuários), Talma 

Alves Ferreira (Usuários), Thaís Corcetti (Usuários) e Zelma Dominghetti (Usuários). 

Ausências justificadas: Brígida de Fátima Batista Gomes (Gestores), Carlos Henrique 

Peloso Silva Júnior (Trabalhadores). Thaís Corcetti, Vice-presidente, dá boas-vindas a 

todos e explica que conduzirá a reunião, mediante o não comparecimento do Presidente 

Carlos. Houveram pontos já pré-conduzidos anteriormente como pontos de pautas e 

debatidos, a saber, que seguem em ordem, numerados. 1) Aprovação das atas 

anteriores (Reuniões Plenárias Ordinárias nas datas de 18/01, 15/02 e a 

extraordinária de 03/02/2022): diante do silêncio dos demais conselheiros, as atas 

foram aprovadas. 2) Informes gerais - repasses das comissões: Executiva: repasse da 

Executiva é dado com a questão dos editais, onde há 3 vagas para suplente de 

conselheiros do seguimento “trabalhadoras e trabalhadores” e 2 vagas para titulares e 

respectivos suplentes do seguimento “usuários de Saúde”. Há, também, 3 vagas de 

titulares e respectivos suplentes para o seguimento “usuários de saúde” para compor a 

Comissão Intersetorial de Atenção Primária à Saúde (CIAPS). Comissão Intersetorial 

de Atenção Primária à Saúde (CIAPS): Em relação a CIAPS é repassado o que foi 

pauta da reunião, como tônica da reunião de 09/03/2022, a formulação do escopo dos 

editais e os cargos para tais. Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (CISTT): em relação a CISTT, Célio Ferreira não pode estar presente e, 

assim, Hudson dá os repasses. Aborda que ontem, 14/03/2022, houve reunião e a ênfase 

foi na pesquisa para os trabalhadores, tanto públicos como de empresas particulares, terá 

propostas de melhoria pelos membros da comissão até dia 23/03/22. Após isto, será 

enviado para 10 a 15 trabalhadores e até dia 04/04. A partir desta data, de forma oficial 

para todos os trabalhadores. Comissão Intersetorial de Saúde Mental e Reforma 

Psiquiátrica (CISMeRP): Cláudio faz os informes, visto Valdene não estar presente. 

Informa que não foi possível ter no último mês a reunião ordinária desta comissão, visto 

dia 20/02/2022 – de 9h às 17h e dia 24/02/2022 – de 8h às 12h. Agradece o trabalho de 

todos envolvidos, a Coordenação da Valdene e a relatoria do Hudson. Aborda sobre os 



delegados, onde Hudson lê a parte do relatório na íntegra, a seguir. “Para eleição dos 

delegados serão eleitos 8 delegados: 4 (quatro) usuários, 2 (dois) trabalhadores e 2 

(dois) gestores. Inverte-se a ordem da eleição de delegados e depois a continuação da 

votação das propostas. Propostas de delegados dos CAPS – USUÁRIOS: Andrei, Maria 

de Fátima, Maria do Carmo e Helena. Suplente: Antônio, Potira Vieira. Para os 

trabalhadores: Alexandra, Lucimar e Jaqueline. Cada uma faz os seus discursos para 

votação das duas delegadas. Lucimar com 4 votos, Jacqueline com 10 votos e 

Alexandra com 21 votos. Dos gestores ficaram: Anderson de Souza e Rosana M.P. 

Frota. Ficam como suplentes: Michel e Yara.”. 3) Lançamento de editais para 

recomposição dos conselheiros (segmentos dos Usuários e Trabalhadores) e 

representação dos usuários na CIAPS: os editais já estão disponíveis no site 

http://www.conselhodesaudedevarginha.org/. 4) II Conferência Municipal de Saúde 

Mental – informes, repasses e delegação para a V CESM (Conferência Estadual de 

Saúde Mental): repasses já memorados pelo Cláudio, no item 2 da pauta, repasse da  

Comissão Intersetorial de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica (CISMeRP). 5) 

Informes sobre o Relatório da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde 

(SEMUS), referente a fevereiro de 2022: não foi possível mostrar o relatório para 

todos, devido a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), mas foi informado que este 

documento foi recebido pelo CMSV e está à disposição de todos os Conselheiros. 6) 

Apresentação do Relatório Anual de Gestão (RAG) do ano de 2021 em Plenária 

Extraordinária de 28/03/2022, às 18h30: não foi possível fazer a apresentação por 

parte do Augusto, Coordenador da Saúde Bucal, pois o documento não foi enviado ao 

Colegiado Pleno, desrespeitando a Deliberação CMSV N° 001/2021. Assim, por se 

tratar de pauta obrigatória, cuja votação deverá ocorrer até o dia 30/03, importante se 

fez agendar reunião extraordinária para tratar de tal matéria. 7) Cobrança da 

observação das resoluções sobre a apreciação de documentos por parte do 

conselho. Cláudio destaca a importância da gestão respeitar os prazos legais e aqueles 

previstos em outras normas editadas por este Conselho. Registra a reunião 

extraordinária agendada para o dia 28/03/22, às 18:30, de forma virtual. Registra-se, 

também, a presença de Juliano, Coordenador Administrativo e Financeiro do Hospital 

Regional do Sul de Minas, bem como do conselheiro Paulo Henrique Pazzoti. A reunião 

encerrou-se às 19h07min. Sem mais a descrever, eu, Hudson Lebourg Vasconcelos 

Batista, Secretário Titular, lavrei esta ata, que será lida, discutida e assinada pelos 

presentes. 

http://www.conselhodesaudedevarginha.org/

