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ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CMSV – 30/03/2022 
 
Ata de Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG, de Nº 
404, realizada no dia 30 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 
18h41min, sendo transmitida pelo “Youtube”, pelo link: https://youtu.be/E1vyTjSxBlY. 
Conselheiros presentes e segmentos na saúde: Aline Ribeiro Soares Rodrigues (Gestores), Carlos 
Henrique Peloso Silva Júnior (Trabalhadores), Carlos Roberto Braz Júnior (Prestadores de Serviço), 
Célio Ferreira (Trabalhadores) Cláudio Miranda Souza (Usuários), Genner Azarias Mendes 
(Trabalhadores) Helen Márcia de Souza (Trabalhadores), Leila da Silva Azevedo (Trabalhadores), 
Maria Aparecida de Barros Barbosa (Usuários), Pâmela Pereira Cândido (Gestores), Paulo Henrique 
Pazoti (Usuários) Rogéria Alvarenga Fernandes (Usuários), Talma Alves Ferreira (Usuários), 
Valdene Rodrigues Amâncio (Trabalhadores). Registra-se a presença de: Ana Elisa Romanelli, 
Antonio A. Carvalho, Augusto César Raimundo, Daniela Abreu Nara Alvarenga Mendes, Oscar 
Gabriel. Ausências justificadas: Brígida de Fátima Batista Gomes (Gestores), Hudson Lebourg 
Vasconcelos Batista (Trabalhadores). Pauta: 1) Informes gerais: o presidente Carlos reforça sobre 
os cursos oferecidos para os Conselheiros e à população, já repassados por e-mail aos 
conselheiros. Aproveita-se o ensejo para divulgação do edital de recomposição do Colegiado 
Pleno. 2) Apresentação e discussão sobre o Relatório Anual de Gestão (RAG), referente ao ano 
de 2021, pela gestão, na pessoa de Augusto César Raimundo: o presidente reforça, mais uma vez, 
a necessidade de envio com antecedência do RAG e outros documentos correlatos pela SEMUS, 
dada a importância do documento, para apreciação devida pelos Conselheiros. Lembra que tal 
questão tem sido recorrente com envio dos documentos sem a devida antecedência para a devida 
apreciação. Após apresentação pelo preletor supracitado, é pontuado que a maior parte das 
metas estabelecidas para a Atenção Primária à Saúde (APS) não foram cumpridas. Carlos reforça 
que enquanto não se avançar em termos de cobertura assistencial pela Estratégia Saúde da 
Família, no município de Varginha, haverá iniquidades no acesso e acompanhamento em termos 
de cuidado em saúde aos munícipes. Lembra ainda a importância da figura do Agente Comunitário 
de Saúde (ACS) nas equipes. O Conselheiro Célio pontuou sobre as dificuldades na referência e 
contrarreferência aos serviços. Claudio pontua a questão dos entraves na informatização, que vai 
além do acesso e disponibilidade de acesso ao sistema. Após apresentação e discussão, o Relatório 
Anual de Gestão (RAG) referente ao ano de 2021 foi aprovado, por unanimidade, com ressalvas 
devido ao envio do mesmo sem a devida antecedência. O presidente agradeceu os presentes e ao 
Preletor pela disponibilidade e afabilidade peculiares à sua pessoa. A reunião encerrou-se às 
20h30min. Sem mais a descrever, eu, Carlos Henrique Peloso Silva Júnior, lavrei esta ata, que será 
lida, discutida e assinada pelos presentes. 


