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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CMSV – 10/05/2022 
 
Ata da Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG, de Nº 
406, realizada no dia 10 de maio 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 
18h05min, sendo transmitida parcialmente pelo “Youtube”, pelo link: 
https://youtu.be/yM9htAVGGZw. Conselheiros presentes e segmentos na saúde: Alexandra 
Cristina Alvarenga (Trabalhadores), Aline Ribeiro Soares Rodrigues (Gestores), Aparecida I. Furtado 
de Oliveira (Usuários), Carlos Henrique Peloso Silva Júnior (Trabalhadores), Carlos Roberto Braz 
Júnior (Prestadores de Serviço), Cláudio Miranda Souza (Usuários), Fanny Fernandes Valias 
(Usuários), Genner Azarias Mendes (Trabalhadores), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), 
Luciana Fernandes Ramos (Usuários), Maria Aparecida de Barros Barbosa (Usuários), Maria Losane 
Sales Menezes do Monte Lima Silva (Usuários), Rosiane Evelin de Paula ( Trabalhadores), Talma 
Alves Ferreira (Usuários), Thaís Corcetti (Usuários). Registra-se a presença de: Antonio Amorim 
Carvalho, Augusto César Raimundo. Ausências justificadas: Brígida de Fátima Batista Gomes 
(Gestores), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (Trabalhadores). Pauta: 01) Apreciação do 
Relatório do Quadrimestre Anterior (RDQA) referente ao último quadrimestre de 2021. Preletor: 
Augusto Cesar Raimundo (já encaminhado anteriormente, via e-mail, aos Conselheiros). 02) 
Apreciação de Proposta de Alocação de Recursos no Hospital Regional do Sul de Minas. O 
segundo ponto de pauta foi retirado uma vez que a representação do HRSM no Colegiado fez 
contato com o Presidente e solicitou que assim o fosse e oportunamente iria solicitar tal ponto. O 
plano de alocação do referido hospital irá passar ainda pela avaliação da Superintendência 
Regional de Saúde (SRS). Passando à ordem do dia, com o primeiro ponto de pauta: Augusto César 
Raimundo realiza a apresentação do RDQA do último quadrimestre de 2021, disponibilizando-se 
para os devidos esclarecimentos aos Conselheiros. O Conselheiro Cláudio ressalta positivamente o 
fato do balanço ter sido significativamente superavitário. Ressaltou a importância das 
apresentações futuras serem de acordo com o preconizado pela Resolução CNS (Conselho 
Nacional de Saúde) de nº 459, de 10 de outubro de 2012, no quê o preletor concorda e afirma que 
se esforçará para as apresentações futuras serem de acordo com o preconizado pela resolução 
supracitada. Cláudio reforça tal questão no sentido da dotação orçamentária estar condizente com 
o Plano Municipal de Saúde / Programação Anual de Saúde. O presidente Carlos reflete sobre a 
possibilidade futura de contratação de auditoria externa, dada a complexidade do tema e das 
transações financeiras atinentes à matéria e que a maioria dos conselheiros não tem familiaridade 
nesse assunto. Após apresentação e discussão, o RDQA referente ao último quadrimestre do ano 
de 2021 foi aprovado, por unanimidade. O presidente agradeceu aos presentes e ao Preletor pela 
disponibilidade e afabilidade peculiares à sua pessoa. A reunião encerrou-se às 18h55min. Sem 
mais a descrever, eu, Carlos Henrique Peloso Silva Júnior, lavrei esta ata, que será lida, discutida e 
assinada pelos presentes. 
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