
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Aos dez dias mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas 

e trinta minutos, realizou-se de forma remota pela Plataforma Google 

Meet a Reunião Ordinária do Mês de Fevereiro de 2021, do Conselho 

Municipal de Saúde da gestão dois mil e dezesseis a dois mil e vinte. 

Estiveram presentes os Conselheiros:  Sérgio Henrique Marçal, Janete 

Maurília de Almeida, Liliane Aparecida Moura Souza Silva, Aurélia 

Germana Januário, Fernanda Aparecida Cardoso,  Joaquina de Fátima 

Mendonça, Renata Nogueira Rodrigues, Alan Garcia Essado, Leonardo 

Jardim Oliveira, Augusto César Hoyler, Nilton Carlos Resende, Maurício 

Ferreira, Erondines de Souza Lima. Realizada a verificação de quórum e 

havendo 13 conselheiros presentes, a reunião foi aberta pelo Presidente 

Sérgio. Foram dadas as boas-vindas aos conselheiros para o novo ano de 

trabalho em um momento de desafio importante para a saúde pública 

do Brasil e do mundo. Sérgio deu sequência à reunião, apresentando a 

pauta para apreciação, que foi aprovada por todos. Sérgio colocou 

como questão de ordem para início das atividades ordinárias do 

Conselho Municipal de Saúde, o esclarecimento quanto à vigência do 

mandato da Mesa Diretora e dos Conselheiros. Explicou que em períodos 

normais, deveria haver uma conferência municipal de saúde no mês de 

Abrill, ocasião em que seriam eleitos os novos conselheiros, 

representantes de seus respectivos segmentos, ou mesmo referendada a 

permanência de membros que já compõe o conselho. Ocorre que em  

2021, em função das restrições impostas pela pandemia de COVID-19, 

não ocorrerá a Conferencia em Abril, em princípio, devido à dimensão 

do evento, grandioso, que reúne centenas de pessoas em três dias de 

atividades. Diante da questão, há a demanda para os conselheiros de 

deliberar sobre as representações e condução dos trabalhos pela Mesa 

Diretora, com direcionamento para prorrogação das representações e 
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da gestão, conforme resolução do Conselho Nacional de Saúde, que 

aprovou resolução sobre a possibilidade de prorrogação dos mandatos 

dos Conselhos de Saúde, disponível no domínio 

conselho.saude.br/ultimas-noticias-informes/1463-cns-aprova-

resolucao-sobre-possibilidade-de-prorrogacao-de-mandatos-de-

conselhos-de-saude#:~:text=  O documento do Conselho Nacional de 

Saúde considera o atual momento de Emergência em Saúde Pública, 

decorrente da pandemia de COVID-19, que apresentou situações 

anteriormente não previstas nos atos normativos do Conselho Nacional 

de Saúde, referência para os Conselhos estaduais e municipais. As regras 

previstas na resolução não possuem caráter vinculativo, ou seja, tratam-

se de diretrizes e não normas compulsórias, e permitem a extensão das 

gestões até que haja a possibilidade de realização de conferências de 

saúde ou eleições. Diante da situação, foi colocado para discussão a 

prorrogação do mandato dos conselheiros e da Mesa Diretora como 

alternativa ao momento, visando preservar o funcionamento do 

Conselho e interesses públicos daí decorrentes. Colocada em votação a 

prorrogação das representações e da condução dos trabalhos pela 

Mesa Diretora atual, a mesma foi aprovada por todos os presentes por 

unanimidade. Outra questão levantada pelo Presidente Sérgio para os 

conselheiros presentes foi a sugestão de que cada conselheiro renove 

sua carta de apresentação para compor o grupo junto ao seu órgão 

representativo, visando assim reforçar a legitimidade do assento. Após 

breve discussão sobre a necessidade ou não de se renovar as cartas de 

indicação de representação, tendo em vista que há conselheiros que 

ingressaram recentemente no CMS, o grupo deliberou por unanimidade 

sobre a renovação das cartas de indicação, encerrando-se essa 

demanda. Na sequência, na próxima pauta, Sérgio colocou para 

apreciação dos presentes a necessidade de recompor a vaga de 

Segunda-Secretária do Conselho, vaga após a saída de conselheira. 

Todos os conselheiros concordaram em realizar a votação, mediante 

manifestação de conselheiros que tivessem desejo de assumir a função. 



Candidatou-se a conselheira Renata Nogueira Rodrigues, sem outro 

conselheiro para concorrência. A eleição se deu por aclamação, sendo 

aprovada por todos, e Renata passou a exercer a função de segunda 

secretária. Na sequência, e finalizando a pauta de reunião, no item 

outros assuntos, a conselheira Janete Maurília destacou as reiteradas 

cobranças que fez à gestão municipal e da Secretaria Municipal de 

Saúde sobre a representação do Conselho Municipal de Saúde no 

Comitê de Enfrentamento à COVID-19, remodelado em Janeiro de 2021 

em sua composição e funcionamento, já que após as mudanças 

mencionadas, o Conselho não foi convidado a acompanhar e participar 

da condução das ações referentes à pandemia na cidade, através do 

Comitê. Foi combinado pelo grupo, a cobrança do assento no Comitê 

de maneira oficial através de ofício do Conselho ao secretário de Saúde 

e à Prefeita. Após todos os assuntos discutidos, a Reunião Ordinária de 

Fevereiro de 2021 do  Conselho Municipal de Saúde gestão dois mil e 

dezesseis – dois mil e vinte foi encerrada, e eu, Sérgio Henrique Marçal, 

Presidente, lavrei a presente ata, que após lida e discutida, será  

aprovada e assinada por todos presentes . Uberaba, dez de fevereiro de 

dois mil e vinte e um.     
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