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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CMSV – 18/01/2022 
 

Ata de Reunião Plenária Ordinária, de Nº 400, realizada no dia 18 de Janeiro de 2022, por 

videoconferência no aplicativo Google Meet através do link meet.google.com/gww-wykr-qvz, 

conforme Resoluções CMSV 001/2021 e 006/2020. A reunião teve início às 18h42min, sendo 

transmitida pelo “Youtube”, em: https://www.youtube.com/watch?v=SbXCrRSJYPk. 

Conselheiros presentes e segmentos na saúde: Aline Ribeiro Soares Rodrigues (Gestores), 

Aparecida I. Furtado de Oliveira (Usuários), Brígida de Fátima Batista Gomes (Gestores), Carlos 

Roberto Braz Júnior (Prestadores de Serviço), Carlos Henrique Peloso Silva Júnior (Trabalhadores), 

Célio Ferreira (Trabalhadores), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Daniele Caroline Faria Moreira 

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

Helen Márcia de Souza (Trabalhadores), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (Trabalhadores), 

Luciana Fernandes Ramos (Usuários), Lucimara Guimarães (Usuários), Maria do Carmo Coelho 

(Usuários), Oscar Gabriel (CISST), Reinaldo Sarto (CISST), Talma Alves Ferreira (Usuários), 

Thaís Corcetti (Usuários), Valdene Rodrigues Amâncio (Trabalhadores), Zelma Dominghetti 

(Usuários). Ausências justificadas: Adrian Nogueira Bueno (Gestores), Juviane Silva (Gestores), 

Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), Miguel José de Lima (Gestores), Pâmela Pereira Cândido 

(Gestores) e Rogéria Alvarenga Fernandes (Usuários). Registra-se a presença de: Ana Elisa 

Romanelli Teles (representante / Miguel). Pauta: 1) Aprovação da ata anterior (Plenária Ordinária 

de dezembro/2021); 2) Posse da Mesa Diretora, para o biênio 2022/2023; 3) Informes gerais: 

repasses da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) e Comissão 

Intersetorial de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica (CISMeRP); 4) Proposta de criação de 

comissão específica para a Atenção Primária à Saúde (APS); 5) Renovação do Colegiado. 

Inaugurados os trabalhos, Cláudio dá boas-vindas aos presentes. 1) Aprovação da ata anterior 

(Plenária Ordinária de dezembro/2021): passa para votação em aberto para a Plenária com a 

questão da expressão “médico da Estratégia da Saúde da Família” para “Médico da Estratégia 

Saúde da Família” e de 21h28 para 21h28min. Em voto, 8 votos a 1, mantém-se da primeira forma, 

tradicional feita pelo CMSV. Cláudio toma a palavra e fala que já fez as considerações 

anteriormente, em Reunião anterior, e passa a palavra para o Dr. Carlos. 2) Posse da Mesa 

Diretora, para o biênio 2022/2023: Carlos fica com a palavra, agora como Presidente deste 

Conselho e agradece a oportunidade de estar representando este Órgão. No momento, pergunta se 

alguém tem algo a dizer em relação a posse da Mesa Diretora. Célio pede oportunidade, 

mencionando Paulo Henrique Pazotti, lembrando e mencionando o colega com boa referência, 

desejando uma boa gestão na defesa do SUS e uma boa defesa dos nossos direitos; lembra ainda a 

sua gestão como presidente. Carlos corrobora com a questão apresentada por Célio e fala da 

representatividade do usuário, ainda abordando que é sempre importante frisar e valorizar o que o 

Conselho tem a dizer. Valdene fica com a palavra no momento, apontando boas referências da nova 

gestão, acreditando que esta fará um bom trabalho. Hudson ressalta a educação de Cláudio como 

Presidente deste Conselho, agradecendo por toda a colaboração, por vezes solicitada ao mesmo no 

WhatsApp. Cláudio ainda aponta, agradecendo a fala de Hudson, colocando que realmente o 

trabalho extra-horário é bem grande para que se leve “tudo mastigado” para a reunião. 3) Informes 

gerais: repasse da Comissão Executiva, repasses da Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) e Comissão Intersetorial de Saúde Mental e 



Reforma Psiquiátrica (CISMeRP): Cláudio fala sobre a possibilidade estudada sobre um tercerio 

grupo, além do grupo do CMSV e da Comissão Executiva. Fala ainda sobre a reunião sobre a 

Fundação Rocha Braga na qual representará o CMSV. Fala sobre o presidente do Conselho 

Municipal de Saúde de Três Pontas o qual perguntou sobre como será a Conferência de Saúde 

Mental e Reforma Psiquiátrica (CISMeRP). Cláudio fala sobre a questão da mesma ser realizada de 

maneira virtual, dado o aumento no número de casos de COVID-19. Pergunta se há mais algum 

repasse do Dr. Carlos, ao que ele relembra sobre questões cobradas ao Dr. Luiz Carlos. Cláudio 

ainda releva sobre a questão da inauguração da Central de Vacina à qual esteve presente hoje, 

representando o CMSV. Valdene repassa os informes da Conferência de Saúde Mental e Reforma 

Psiquiátrica (CISMeRP), informando a data da mesma, dia 21 de fevereiro de 2022. Reforça ainda 

que a Conferência contará com os seguintes palestrantes: Ana Marta Lobosqui (Psiquiatra), Lourdes 

Machado (Psicóloga – Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG) / Conselho 

Estadual de Saúde de Minas Gerais) e Paulo Amarante (Psiquiatra). Cláudio pergunta se haverá 

reunião da comissão que organizará o evento. Valdene explica que não teve reunião no momento, 

por estar de banco de horas, mas que estará se reunindo o mais breve possível. Cláudio ainda 

relembra sobre a aprovação e convocação do Prefeito. O Conselheiro Hudson cita a SIPAT DO 

2021, ao qual teve apoio da Fundação Cultural do Município de Varginha, na pessoa do Agnaldo 

Montesso, sendo importante enviar o memorando para a parte de comunicação para Carla, 

responsável por esta área. Célio Ferreira repassa que já teve a primeira reunião nas segundas 

segundas-feiras de cada mês. Convida o Presidente Carlos. Presta homenagem ao Reinaldo, 

Comissário da CISTT, ao qual abre a reunião pelo Google Meet. Cita o Plano Anual de Trabalho, a 

saber: A) CEREST (ação permanente até publicação do edital do Ministério da Saúde);  B) 

Cobrar e acompanhar a nomeação dos profissionais que irão compor o Núcleo de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora, visando fortalecer as ações da VISAT (Vigilância em Saúde 

do Trabalhador), conforme o Plano Municipal de Saúde, vigência 2022/2025; C) Pesquisa 

UNIFAL/CISTT 2022/2023 sobre a COVID-19 e Óbitos Relacionados ao Trabalho; D) 

Capacitação SES/MG (Secretaria de Estado da Saúde) – Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora em Ambiente de Trabalho (1º Semestre); D) Seminário: Gerenciamento de 

Risco Ocupacional – Equipamentos de Proteção Individual/EPI – Treinamento Básico de 

Segurança e Saúde no Trabalho (2º semestre). Cita que decidiu-se continuar com as reuniões 

virtuais, detalhando que ainda pode-se ter alguma reunião presencial em eventual momento. 

Cláudio aborda que Reinaldo da CISTT está hospedando a reunião do Google Meet. Também cita a 

falta de energia elétrica na UPA, ao qual Miguel, Dr. Adrian e Pamela estão estudando a 

possibilidade de um gerador. 4) Proposta de criação de comissão específica para a Atenção 

Primária à Saúde (APS): Carlos explana os pontos principais sobre os motivos que justificam a 

proposta de criação desta comissão. Cita os benefícios de uma Atenção Primária à Saúde forte e 

estabelecida, como nos casos de municípios com cobertura pela Estratégia Saúde da Família acima 

de 80% da população, no intuito de se favorecer o acesso das pessoas, acompanhando as mesmas ao 

longo do tempo (longitudinalidade do cuidado), ainda coordenando o cuidado pela rede assistencial, 

atuando de forma integral no sentido da promoção, prevenção, e assistência. Explica que a proposta 

da Estratégia da Saúde da Família é totalmente voltada em uma lógica de equipe multiprofissional. 

Coloca ainda sobre a redução de doenças crônicas e redução de custos, redução da mortalidade 

infantil, maior satisfação da população, cooperação com as comunidades, diagnóstico precoce, entre 

outras vantagens. Mostra o sistema fragmentado e hierarquizado, mas defende um sistema 

poliárquico e não hierárquico. Minucia a questão da média de 3.500 pessoas por equipe de Saúde da 

Família (eSF). Faz referência a Florianópolis, onde se tem uma cobertura de mais de 80% e tem-se 

obtido um maior resultado quanto a diminuição da quantidade de adoecimento, bem como a 

diminuição da demanda da Atenção Terciária. Propõe os moldes desta comissão com: Presidente, 

Vice-presidente, Secretário e as suplências. Coloca sobre a questão de ser online, devido ao 

momento do período pandêmico. Cláudio pergunta quem seria o Coordenador, entendendo assim 

que ele (Carlos) poderia ser este representante. A proposta seria das reuniões nas quintas-feiras, no 

horário das 18h30min. Para a comissão, ficam interessados os seguintes conselheiros: Hudson, 



Cláudio, Helen, Thaís Corcetti e Carlos Braz. Carlos propõe a votação para a criação da comissão. 

Diante do silêncio dos conselheiros e não oposição, fica aprovada a criação da Comissão 

Intersetorial da Atenção Primária à Saúde (CIAPS), por unanimidade. 5) Renovação do Colegiado: 

Carlos Henrique explica sobre a questão do Hospital Regional sobre a renovação. Cláudio explica 

que no caso foi notificado este hospital e houve resposta, com indicação de conselheiros, já 

cadastrados. Indicação pela COPASA preenchida. Dos seguimentos dos trabalhadores há uma vaga 

em aberto. Reinaldo não compareceu e nem justificou. Mais uma vaga em aberto. Rodolfo de 

Oliveira Raimundo enviou e-mail justificando as faltas anteriores. Coloca-se a vaga do colega 

Rodolfo em aberto, uma vez que o mesmo não se encontra na presente reunião, exceto com a 

condição de que o mesmo justifique-se em até 24 horas sobre o motivo pelo qual não pôde 

comparecer à reunião de hoje. Com a vaga em aberto, propõe a mudança da Conselheira Valdene de 

suplente para titular. ACRENOC, com vaga em aberto. FUVAE, com vaga em aberto. Devido a 

vaga em aberto, Cláudio propõe o envio de e-mail para a Instituição FUVAE, com o prazo de 5 dias 

para resposta, não o tendo, com a vaga em aberto. Todas estas considerações serão deliberadas pela 

Comissão Executiva. Como pauta para a próxima reunião, fica a renovação deste colegiado em sua 

integralidade. A reunião encerrou-se às 20h42min. Eu, Hudson Lebourg Vasconcelos Batista, 

Secretário Titular, lavrei esta ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros. 
 


