
1ª Reunião ordinária do Conselho Empresarial de Saúde da Associação 

Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 04 de fevereiro de 2020, às 

11h00, na sede da entidade. 

Participaram da reunião: Ana Cláudia da Mata, Anderson Almeida, Débora Marques 

de Miranda, Fernanda Rocha, Giselle Nobre Lukashevich Braga, Isis Sant’Anna 

Oliveira, Marco Aurélio Romano  

A Presidente do Conselho Empresarial de Saúde, Isis Sant’Anna deu início a primeira 

reunião do Conselho, pedindo que cada conselheiro se apresentasse. 

Em seguida apresentou a proposta de realização de um evento do conselho, no dia 5 

de março na ACMinas. O evento irá abordar questões de gestão e inovação. O público 

alvo do evento, são os recém formados e  profissionais envolvidos direta ou 

indiretamente com o serviço de saúde. Segundo Isis, o profissional de saúde pouco 

sabe sobre gestão.  

Para o evento foi sugerido convidar a Academia Mineira de Medicina, além dos alunos 

de medicina, com objetivo de construir um eco sistema de saúde. E também criar 

textos explicativos sobre o Conselho de Saúde para enviar para as entidades. 

Em seguida, a Presidente do Conselho relatou aos conselheiros sobre a reunião que 

participou com os presidentes de conselhos e o que eles estão planejando para o ano e 

sobre os eventos e serviços da entidade, que são oferecidos aos seus associados: 

 - ACMinas fechou parceria com o Sebrae para realizar cursos para os associados da 

entidade. O programa chama-se “Lapidar 2020”. Trata-se de um programa de 

capacitação para os micro e pequenos empresários. Para participar os interessados 

precisam ser associados da ACMinas. Na ocasião convidou a todos a fazerem parte do 

quadro de associados da ACMinas. 

- Vídeo institucional: foi apresentado durante a reunião. Este vídeo será apresentado 

no evento do Conselho de Saúde.  

- Convidou a todos para a 1ª reunião da Diretoria da entidade, que ocorrerá no dia 13 

de fevereiro às 08h30. 

- A ACMinas irá realizar uma Missão Empresarial a Israel em junho de 2020.  

- Integração dos conselhos empresariais: falou da parceria que está fazendo com os 

Conselhos de Inovação, de Recursos Humanos e o Conselho da Mulher 

Empreendedora. Informou que a integração entre os conselhos é necessária para 

fortalecer ainda mais o trabalho que os conselhos empresariais da entidade veem 

desenvolvendo.  O Conselho de Inovação esta fazendo um evento que tem como 

objetivo fortalecer as ações na capital para que Belo Horizonte se torne um dos polos 



de Inteligência Artificial do Brasil. O Conselho de Recursos Humanos irá realizar um 

evento sobre a depressão dos profissionais de saúde. 

- Serviços oferecidos pela entidade: a ACMinas oferece aos seus associados: 

assessoria jurídica, assessoria econômica, seguros, Câmara de Mediação, Declaração 

de Exclusividade, Certificado Digital, Plano de Saúde e outros. 

Encerrando, solicitou aos diretores de cada núcleo sugestões para elaboração do plano 

de ação do Conselho de Saúde, que deverá ser apresentado no início de Março 

durante a reunião dos Presidentes de Conselhos. 

Agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 04 de 

fevereiro de 2020. 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 


